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 ןילטייצ ןוהא

 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןוֿפ רעדיל
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 ה מ ד ק ה

 רעדנעב עדייב וצ תורעה ענײמעגלַא)

 (רעדיל ענלצנייא וצ תורעה ןוא

 רעדיל עניימ ןופ עבַאגסיוא רעקיד'ללוכ רעד ןופ גנוריקילבוּפ יד
 טציא טרעוו דנַאב רעטייווצ ריא סָאו ,שידיי ףיוא סעמעָאּפ ןוא
 ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה ,רענעייל סענופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא
 טימ .סרעלטעצַאק-ןזלעב-ןגרעב .וועג יד ןופ דנַאברַאפ-טלעוװ םעד

 -ןגרעב זיא ,ןטעצַאק יד ןופ גנואיירֿפַאב רעד תעב ,קירוצ רָאי
 ןברוה סעד ףיוא ןרעפטנע וצ טיירגעגוצ קיטסייג ןעוועג ןזלעב
 ןעוועג זיא רענעזלעב-ןגרעב יד ןופ סַארגָארּפ יד .ןביו לג טימ --
 סָאד ,םישודק יד ןופ קנעדנָא םוצ טּפַאשיירטעג יד :ןבילבעג ןוא
 ,ננַאג רעטייו טימ ןעמַאזוצ ,ןעקנעדעג ןכַאמ ןוא -- ןעקנעדעג
 ןיא טעברַא ,דנַאל ןשידיי סעד טימ גנודניברַאֿפ רעויטקַא ,יובפיוא
 | .םענרַאפ-טלעוו ַא

 תוכייש ןיא ,ןרעוו טביולרעד רימ לָאז ,רעטייוו ייג ךיא רעדייא
 ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןקירדוצסיוא ,דנַאב ןטייווצ ןופ ןעניישרעד ן'טימ
 יד ןופ דנַאברַאפ-טלעוו םעד ןופ טנעדיזערּפ ןגנַאלנרָאי םוצ קנַאד
 ןיז רַאפ ,טפַאזנעז ָאר ףסוי ,סעיצַאזינַאגרָא ןזלעב-ןגרעב
 עלַא ןופ עבַאגסיוא רעד וצ רעייטשייב ןוא גנואיצַאב רערעדנוזַאב
 ,ך ַא ל ב (םעס) והיעמש וצ ךיוא יו ;ןעגנופַאש עשיטעָאּפ עניימ
 -לַאוװרַאפ ןוא דנַאברַאֿפ-טלעוװ ןזלעב -ןגרעב םעד ןופ רַאטערקעס
 ,קרָאי-וינ ןיא צנעגַא רעשידיי רעד ייב סעיצַאקילבוּפ יד ןופ רעט
 .שוח ןשיטעטסע ןוא שינעטנעקיךַאז ןייז רַאפ

 ,לעּפ ַא ט יכדרמ וצ גנונעקרענא ןיימ סיוא ךיוא קירד ךיא
 ןייז רַאפ ,קרָאי-וינ ןיא יירעקורד לעֿפָאט רעד ןופ רָאטקעריד
 .טפַאשטניירפ ןוא סערעטניא ןייז ,רבחמ םוצ גנואיצַאב

 ט: 4 ט

 לָאמ ןטשרע םוצ יד ןשיווצ ,ןיירַא טייג דנַאב ןקיטציא םעד ןיא
 שונַאי :יז ףור ךיא סָאװ ,עזָארּפ ןיא עמעָאּפ ַא ,ןכַאז עטקורדעג

 ֵצ



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוה ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא עױ

 גנַאלנרָאי טָאה קַאשטרָאק ןינע רעד .גנַאג רעטצעל ס'סקַאשטרַאק
 סָאד) רימ ןיא גנאגסיוא ןא טכוזעג ,רימ ןיא טקיטייוועג רעווש

 ןַא יו רעמ טשינ זיא סנייא דנַאב ןיא דיל-קַאשטרָאק עצרוק

 סע טָאה וימ ןיא טקיטייוועג ױזַא טָאה סע תעשב ,(טקַאטּפיוא

 -קנַארק עקידינכוסמ ַא .רימ ןיא טמערופעג ךיוא טייהרעליטש ךיז
 / רעד ןוא ,טעב-לָאטיּפש ַא וצ טדימשעגוצ לייוורעד ךימ טָאה טייה

 ףיוא טרַאװעגּפָא םוטש ךימ טָאה ,רענעבױהעגנָא ןַא ,טּפירקסונַאמ

 לָאמַא ךימ לעוו'כ יצ ,טסואוועג טשינ בָאה'כ ןוא ,שיט-ביירש ַא

 סָאװ ,ןרָאטקַאפ יד ןופ רענייא זַא ,ביולג ךיא .םיא וצ ןרעקמוא

 ,הלחמ ערעטיב יד ןעמוקוצייב ףוס-לכ-ףוס ןֿפלָאהעג רימ ןבָאה

 ןקידנטרַאו סעד ןוקית ַא ןבעג וצ ןליוו רעקרַאטש רעד ןעוועג זיא

 -רעסיוא סָאד ןעוועג רעכיז זיא רָאטקַאפ-טּפיוה רעד שטָאכ ,די-בתכ

 ןופ ןירעטײלגַאב רעכעלרעדנואוו רעד ןופ שפנ-תוריסמ עכעלטנייוועג

 זיוה ןופ (ַאזָאר) ל ח ר יורפ ןיימ ,ןרָאי ןוא געט עטעּפש עניימ

 יציא רעד ךיוא טעמדיוועג זיא ריא סָאװ ,שטיווָא מ ַאר ב ַא

 .רעטייווצ רעד ,דנַאב רעקיט

 -קַאשטרָאק יד זיא ,לָאטיּפש ןופ טרעקעגקירוצ ךימ בָאה'כ ןעוו

 (עזָארּפ ןיא ןביירש וצ יז ןסָאלשַאב ,בגא ,בָאה ךיא סָאוװ) עמעָאּפ

 .ןילַא ךיז ןופ יווװ ןבירשעגפיוא ןרָאוװעג
 םעד ןעלטיטַאב וצ קיד'כשמה ,טלקַאוװעג טשינ ךימ בָאה ךיא

 יד םגה ,ןביולג ןוא ןברוח ןופ רעדיל עקידרעטייוו :דנַאב ןטייווצ

 שונַאי עמעָאּפ רעד צוחַא -- ייווצ דנַאב ןיא סעמעָאּפ ןוא רעדיל

 םורַא רעדיל עקידרעטייוו לָאצ ַא ןוא ייגנַאג רעטצעל ס'קַאשטרַאק

 ןעמ ביוא ,ןלעודיווידניא ןַא רעטקַארַאכ ַא ןגָארט -- ןברוח םעד

 זַא ,ןרָאוװעג רָאלק זיא רימ .המודכו "ןורטטמ ,, ןיא ןסעגרַאפ לָאז

 ייס קוודסיוא םוצ ןעמוק רעדיל עלעודיווידניא ןייר יד ןיא ךיוא

 ןבלעזמעד ןוא ןייא ןיא ךיוא לָאמַא ,טייקיביולג ייס ,טייקיד'נברוח

 -עטסנעּפשעג ןוא ס'הרוחש-הרמ ,ןשינעלגנַארעג ,םידחּפ יד ןיא ,.דיל

 ןיולב יוװ רעמ -- רעטייוו עז -- רשפא ןוא) רעכעלנעזרעּפ ןופ ןעייר

 ךיוא ןסירעגניירַא דימת ךיז ןבָאה ,טייקידינברוח (רעוויטקעיבוס

 טוייו ,השורי ַא) ןעגנואעזרעד ןוא ןטּפַאשטנעקרעד ,ןעגנונַא ענעי

 ןופ ייס ,ס'רעטָאפ ןופ ייס -- סע קינ'ד ב ח תורוד ןופ ,סיוא

 ןופ ןלָאט ןביז ןיא סענעריולרַאֿפ םעד ןבָאה סָאװ ,(דצ ס'רעטומ

 ןעמולב עריא טימ הנומא וצ :ןביולג םוצ ןגעוו יד ןטכױלַאב רעיורט

 .טײקשיטַאמעלבָארּפ רענעביוהעג רענעגייא ריא טימ ןוא דָאנג ןופ

 ."רעטייוו עז,, רעטנַאמרעד ןרעמַאלק ןיא רעד -- טציא ןוא

 רעכעלנעזרעּפ-סיטניא רעד ףיוא יצ -- ךיא טכַארט -- סייוו רעוו

 רָאג יד ןיא ךָאנ ,טָאה דנַאל-ןליופ ןיא דיי ַא ןופ טייקיד'נברוח

 ,סױרַא טפנוקוצ רעד ןופ סעּפע ןעוועג-עיּפשמ טשינ ,ןרָאי עגנוי

 :ךרע ס'נליוּפ ףיוא טפנוקוצ-םנהיג רעשידיי רעויטקעלַאק רעד ןופ



 עוו ןביולג ןופ רעדיל ןּוא ןברוה ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא

 ,דיל א ןיא רימ ייב טייטש -- קינַארַאֿפ ןיוש זיא טשינכַאנ רעד
 םידיחי ןופ ייס ןבעל ןיא ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ,ךיא סייוו ,ןַארַאפ ןוא
 הטילש ןייק רעמ ייז ףיוא טָאה סע סָאו ,רעקלעפ ןופ ייס ןוא

 זיא רע יו ןשטנעמ סעד יבגל :הריחב רעד ןופ טייקיירפ יד טשינ
 ןרעדנַא ןַא קוק ַא ןופ ,עפַארטסַאטַאק ,םוטַאפ ,לרוג ייז ןענייז
 .ןעמייהעג םעד ןופ עטסמייהעג סָאד ייז ןענייז
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 יד ןופ עבַאגסיוא-"'תונתמ ,, יד ןכיילגרַאֿפ ןוואורפ טעוו'ס רעוו
 ךיז טעוו ,עבַאגסיוא רעוויזולקניא רעד טימ 'יירעדיל עטלמַאזעג ,,
 ןיא ןבעגוצניירַא ןטימעגסיוא בָאה ךיא יאמלה ,ןרעדנואוו רשפא
 ןופ טָאג רעד טדער ךיוה,, :דיל סָאד עבַאגסיוא רעקיטציא רעד
 עשרַאו ןיא ןבירשעג ,דיל סָאד זַא ,ןקרעמַאב ךיא ליוו .יןדיי יד
 "טפנוקוצ,, רעד ןיא טקורדעג ןוא) ןברוח םעד רַאֿפ טייצ קיטש ַא
 לא ט ַא ט רָאנ טשינ ךיא בָאה ,(עיצקַאדער ס'ניסעיל רעטנוא
 ךיא יאמלה ,קרַאטש ךימ טסירדרַאֿפ סע רָאנ ,טריקַארברַאֿפ
 טָאה ןעניז ַא .עבַאגסיוא-"תונתמ,, רעד ןיא ןעמונעגניירַא סע בָאה
 ןופ ,זיא'ס תעב ,ןרָאוװעג ןבירשעג זיא'ס תעשב ןבָאה טנָאקעג סע
 -ליורג טריצילּפמָאק א רימ ףיוא ןלַאפעג ,סױרַא טפנוקוצ רעד
 ךיא בָאה ,ןברוח ן'כ ָאנ ,ויטקעּפסָארטער רעבָא ןעמונעג .ליפעג
 טגנילק ךיל סָאד .ןייו:זונוג טפרַאדעג ךל ַא ב דיל סָאד
 ןימ א יו ,ןידה-קודיצ רעטלייאעגרעביא ןַא סעּפע יוװ ,טציא רימ
 -םקנ-תמקונ-ברח, רעד ןופ ןעמָאנ ןיא עיצנעגלודניא-סיוארָאפ
 םלועבש ןפוא םושב ךיזו טוָאל סָאװ ,עיידיא ןַא -- ,עיידיא-"תירב
 ,ןפערט סע יװ טקנוּפ ,עפָארטסַאטַאק רעד ףיוא ןדנעוונָא ט שינ
 טור סָאװ ,רוד ַא,, חוכמ דייר יד וצ טשינ ןיטולחל ,לַאֿפ םעד ןיא
 ."טסימ רוט ַארע טיל סנפיוה ףיוא

 8 א +

 -יישרַאפ ןיירַא ןענייז ,ןטשרע ןיא יו טקנוּפ ,דנַאב ןקיטציא ןיא
 ןרָאװעג טשינ צעגרע ןיא ןוא לָאמנייק ןענייז סָאװ ,ןכַאז ענעד
 ןענייז ,טריקילבוּפ ןרָאװעג ָאי ןענייז סָאו ,יד .טכעלטנפערַאֿפ
 ,קיטיונ רַאפ טליֿפעג סָאד בָאה'כ ןעוו ,ןוא ןרָאוװעג טרידיווער
 טזומעג ךיא בָאה לַאפ ןטצעל ןיא .ןבירשעגנָא ןרָאוװעג יינסָאדנופ
 ןופ ייז ףיוא ןקוק ןוא ר בע סענופ ןשינעבעלרעביא ןיא ןײגניירַא
 .-- ייז יבגל ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,סױרַא רע ט צי א ןפייר ַא
 -תומוא יד ייב ןטעַאּפ ןופ טירט יד ןיא ָאד יג ךיא .טפנוקוצ
 ,ןַאמטיהוװ טלָאװ --- סרעדנוזַאב רָאג ,ערעדנַא ןוא ןָאסינעט) םלועה
 ןייא ןיא ןטלַאהעג רעטייווצ רעד וצ עבַאגסיוא ןייא ןופ טָאה סָאװ
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 ןקיטנייה ןיא ;ןעמערופוצרעביא ייז ןוא רעדיל ענייז ןביירשרעביא

 םהרבא .(,41גת 1246 יוװ טעָאּפ רעשיטסינרעדָאמ ַאזַא -- עקירעמַא

 ('טייק רענעדלָאג,, רעד ןיא סםענייז לקיטרַא ןַא ןיא) רעוועקצוס

 ןרָאי טימ ;ןסעגרַאפ בָאה'כ סָאו ,סעּפע ןיא טנַָאמרעד ךימ טָאה

 :עשרַאו ןיא טגָאזעג טַאהעג םיא ךיא בָאה קירוצ רעקילדנעצ

 ןופ יו תויה רָאנ ,ָאי .טשינ לָאמנייק ןעמ טקידנערַאפ רעדיל

 ןיא רעבירַא רעטעּפש רעדָא רעירפ ךיז ןעמ טגָארט טלעוו-יה רעד

 ,רָאי קיצעביז ןוא ייווצ עניימ וצ ,ךיא זומ ,ואוושרעדנַא ןַא

 ,צלַא ןוא ,עוויטיניפעד ַא יו עבַאגסיוא עקיטציא יד ןטכַארטַאב

 רעד ָא רעדיל זַא ,ןענָאטַאב וצ !זיא ,ןָאט ןָאק ךיא סָאװ

 ןרעוו טכַארבעג ןפרַאד (רעדיל ןוֿפ ןטַאטיצ

 רעוויטיניפעד ,רעקיטציא רעד ןופ !זיולב

 סָאו ,עבַאגסיוא-"תונתמ,, רעד ןופ טשינ ןוא ,עבַאגסיוא

 ערעווש ןיא -- קירוצ ןרָאי טימ ןרָאוװעג טלעטשעגפיונוצ רימ ןופ זיא

 .ןדנַאטשמוא עטַאווירּפ
 ר ע ל יוװ רעטרעוו .צונַאב-ךַארּפש עגונב ןעגנוקרעמַאב רַאֿפ ַא

 ןיא ,ףי ש רעדָא ,(ןביוא ןעמַאמ רעד ייב :דיל סָאד ,ש"בצ ,עז)

 :ךיל םעניא ,ע9פ י ש ןלרַאטש :לשמל) קידינוסכלאב ןופ ןעניז םעד

 סָאד ןשירעמשטייד טימ ןָאט וצ טשינרַאג ןבָאה ,המודכו (ןרענוד

 געמ ללכב .שידיי ןשיליוּפ ןטדערעג ןופ רעטרעוו עמיטיגעל ןענייז

 םענעמונעגנָא םוצ ןרעהעג סָאו ,רעטרעוו צוחַא זַא ,ןסיוו ןעמ

 גָאלָאליפ-שידיי רעטנכייצעגסיוא רעד יוװ) שירעמשטייד ןכ על צונ

 ,ךוברעטרעוו ןשידיי ןסיורג ןופ רַאטקַאדער ,קר ַא מ לדוי .רד

 יו סיוא זיולב ןעעז סָאװ ,רעטרעוו ךס ַא ןַארַאֿפ ןענייז ,(ייז טפור

 -- !תורוד טניז -- ייז ןענייז ן'תמא רעד ןיא תעב ,עשירעמשטייד

 ןליופ ןיא שידיי ןטדערעג םעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא ןעוועג

 וליפא .טקיר ר ַא 9 :ליפשייב רעטייווצ ַא }|ר ע ג ע צ ;לשמל)

 סקַאמ יפָארּפ יו רענעק-שידיי ןוא גָאלָאליפ רעקיסַאלק-טשרע אזא

 זַא ,טרעּפמַאעג טַאהעג רימ טימ ךיז טָאה ,ה"ע ,ךיירנייוו

 ןרָאוװעג טּפעלשרַאפ זיא סָאוװו ,טרָאוװ א טשרמולכמ זיא "טקיררַאפ ,

 רעשישטייד רעטשרע רעד תעב ןשטייד יד ךרוד שידיי ןשיליוּפ ןיא

 ,עשרַאװ ןיא טסַאג-וצ לָאמטסנעד ,ו ש ָא ט ַאּפ ָא ףסוי ;עיצַאּפוקַא

 ישידיי ךָאד זיא'ס -- השעמ ַא רעה :טגָאזעג סעד חוכמ רימ טָאה

 .(טרָאו סָאד טצונעג ןיוש ךָאד טָאה עבָאב-רעטלע ןיימ ;שידייבש

 ענלצנייא ןוא ןעמַארג עגונב גנוקרעמַאב עקירעביא-טשינ ַא

 טשינ טנעטַאּפ ןייק רענייק ,עודיכ ,טָאה ןעמַארג ףיוא .ןקורדסיוא

 ףיוא "טייריּפָאק,/ ןייק ריא טעוו ןָאטגנישַאוו ןיא .ןעמונעגסיורַא

 טרַא ,ןעמַארג ןיא טייג סע לפיוו ףיוא ,זיא .ןגירק טשינ סַארג ַא

 יז בָאה'כ סָאװ ,ןטעָאּפ רעקרָאי-וינ ייווצ סָאװ ,טשינ רָאה ַא ךימ

 טימ "טכילשטנעמרַאפ,, ןעמַארג ןיימ ףיוא ןזיוועגנָא טַאהעג לָאמַא
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 טלעטשעגניירַא סַָארג ןבלעז םעד רעטעּפש ןבָאה ,ייטכיל-שטנעב ,,

 ,ןעמַארג טשינ ןיוש רעבָא ןַארַאפ .יתית אכיהמ .רעדיל ערעייז ןיא

 ןייא ןופ ןעשזדנַאלברַאפ סָאװ ,עצנַאג ןצַאז וליפא ,ןקורדסיוא רָאנ

 ןייק ןײלַא ךיז רַאפ סע זיא רעדיוו ןוא -- ןטייווצ ַא וצ טעָאּפ

 קיניזטסואווברעטנוא ןַא יוװ ךַאז ַאזַא ךָאד ןַארַאפ) טשינ עידעגַאוט

 ןופ עטַאט רעד וטסיב דךָארג ביוא ?ןעד סָאװ רָאנ .(ןגרָאבסיױא

 ןרָאי טימ טּפָא -- ,ךָאנרעד סָאװ ,ץַאז רעדָא קורדסיוא םענעי

 ןָאק סע :וטסכַארט ,ןטייווצ ַַא ייב סיא וטסניפעג -- ,רעטעֿפש

 רָאג טסָאה סָאד -- זַא ,טשינ סייוו סָאװ ,םענייא ייב ןעמוקסיוא

 -שרע רעד ןיא :ןליּפשיײיב רָאּֿפ ַא .| טייוו צ םייב "ןעמונעג,, ו ד

 ןעוועג זיא ('רעגייז ס'נדיי םעד;}) ךַאז ַא רעניימ ןופ ףָארטס רעט

 ןייגוצ רימ וצ טמוק יז -- ןטכישעג עטלַא ןופ עטכישעג ַא :טקֹורדעג
 ךיא ,ךימ טעב ןוא / ןייוועג טימ ןָא ךימ טקוק ןוא /

 ןעוועג ואווצעגרע ,ךיא ביולג ,סע זיא רימ יײב) .ןטכיד יז לָאז

 רעטעּפש ןרָאי (ינשרד :ר מוא סָאװ ,קוסּפ םעד-ןופ ָאכע ןַא
 סייוו דָארג סָאװ) טעָאּפ-שידיי ןטנַאקַאב-קרַאטש ַא ייב ךיא ןיפעג
 ס'ניסעיל ןיא טנעיילעג ותעשב טַאהעג דיל סָאד טָאה רע זַא ,ןיא
 .ןדיל יז לָאז ךיא ,ךימ טעב ןוא :הרוש ַא ("טפנוקוצ
 דיל ַא ןיא טַאהעג בָאה ךיא יוװ ,םעדכַאנ ןרָאי ךיוא סע זיא ןעוועג
 סנייז ךיל סָאד טמיטשַאב / ,ןדיי ַא ןופ צרַאה סָאד...,, :ןבירשעג
 ריש ל :שיאערבעה ןופ ָאכע ןַא -- ענעגייא סָאד רעדיוו) י"ןדיל וצ
 .((דיל ַא ןדיל ,ריש

 ןיא סָאו ,סעּפע ןופ קידנליוו-טשינ ןעמוקעג זיא'ס :רָאלק
 ןעמואוושעגסורַא טקרעמַאבמוא ךָאנרעד זיא ןוא ןרָאוװעג טנעיילעג
 -טסעדנופ .טלבמָאבעגמורַא ךיז טָאה סע ואוו ,שינעטלעהַאב ַא ןופ
 .ןענעכייצרַאפ וצ סָאד טכער לקיטש ַא ךיא בָאה ןגעוו

 זיא'ס יוװ ,םעדכָאנ ןכָאװ רַאֿפ עשפיה ַא :ליּפשיײיב רעטייווצ ַא
 ךיל,; ןיימ ןרָאװעג טקורדעג 'יירעפמעק ןשידיי,, רעקרָאי-וינ ןיא
 -ַאדי ַא מ ,ךחכשא סא,, :רעטרעוװ יד םיא ןיא ןוא "ערבַאס םוצ
 ןבָאה ,"יכרכוא אל םא יכחל ינושל קבדת / ינימי חכשת ,קענ
 -שידיי ןטמירַאב ַא ןופ דיל ַא ןיא ןזיוועג רעטרעוו עבלעז יד ךיז
 "ךחכשא,, רעד לַאֿפ ם ע ד ןיא ךיו טָאה .קרַאי-וינ ןיא ָאד טעַאֿפ
 םוש ןָא ךיוא קענַאדיַאמ ףיוא סילשורי ןופ ןגָארטרעבירַא טנַאקעג
 סעּפע סָאװ ,רַאפרעד טושּפ -- גרַאבסיױוא ןקיניזטסואווַאברעטנוא
 סָאוו .טייצ רעד ןופ טפול ןיא ןגָארט טנַָאקעג ךיִז טָאה סנױזַא
 1933 ןיא ךָאנ !טייצ רעד ןופ טפול ןיא ןגָארט ךיז :סָאד טסייה
 טימ טייבסיוא-ווירב ַא ןיא ,"סובָאלג,, רעוועשרַאוװ ןיא ,ךיא בָאה
 זַא ,ווירב עניימ ןופ םענייא ןיא ןבירשעג טַאהעג ,הייע ,ן'רעגינ .ש
 :ןופ רעגייטש ן'פיוא) ט ָאג-יו ק יל ןופ ןטייצ ןיא ןבעל רימ
 -לעהַאב יד ןיא ןיירַא ץעגרע רימ זיא קורדסיוא ןיימ .(המח:-יוקיל
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 ,ךָאנרעד ןרָאי ,ןעמואושעגסורַא ןוא -- ןרָאוװעג ןסעגרַאפ ,ןשינעט
 :קרָאיײוינ ןיא טקורדעג ןוא ןבירשעג ,דיל-ןברוח:ךָאנ ַא סניימ ןיא
 ןַארַאפ .(דנַאב ןטשרע ןיא ןיירַא) "קענַאדיַאמ ךָאנ ןופ םולח ַא,

 ייברַאפ ןעניז .ט ָאג יוקיל ןוֿפ טייצ ַא זיא'ס :הרוש ַא טרָאד

 ףיוא) סױרַא זיא'ס ןעוו ,טשַאררעביא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ןרָאי
 .סינרעטסניפסעטַאג :ןעמָאנ ץטימ רעבוב ןיטרַאמ ןופ ךוב ַא (שטייד
 ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה םינֿפ-תרתסה ןוֿפ עיידיא סצע יד :רָאלק
 ןלַאפנייא טנָאקעג ךַאזו יד אליממ טָאה ,טייצ רעד ןופ טפול

 ַא ייברעד וצ טמוק'ס .רימ יוװ טוג ױזַא טקנופ רוד-ןב ןטייווצ ַא
 ןַא יו טכַארבעג לַאּפ םעד בָאה'כ יוװ םעדכָאנ :טרֿפ רעװַאקעשט

 רע'ביבא-לת ןיא טקורדעג ,ייסע ןַא סעניימ ןיא עיצַארטסוליא

 -גר ע ב ָאגוה-לאומש 'פָארּפ דניירפ ןיימ ךימ טָאה ,ייםיינזאמ ,
 םעד זַא ,טרימרָאֿפניא ,טעטיזרעווינוא רע'מילשורי ןופ ,ןַא מ
 ,רע טלעטשעגקעוװַא רָאג טָאה ךוב ס'רעבוב רעביא לטיט ןטנַָאמרעד
 ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,דימלת ןוא דניירפ ס'רעבוב ,ןַאמגרעב
 .ןעוועג ןח:אשונ טשינ דָארג לטיט רעד טָאה ן'רעבוב .מ ייב זַא
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 רענעייל רעד זַא ,ףָאה ךיא) ןעגנוקרעמַאב ייעשינכעט ,, לטניב ַא
 | | | .(ןפיהרעביא טשינ ייז טעוו

 רעטרעדנוה יד ןשיווצ ןבָאה טייז ןיימ ןופ ןעזרַאֿפ ַא תמחמ
 סָאװ ,רעדיל עכעלטע טעיבנגיעגניירַא ךיז דנַאב ןקיטציא ןיא רעדיל

 רעװַאלסַארב :דיל סָאד .סנייא דנַאב ןיא ןעוועג טקורדעג ןיוש ןענייז
 ןיא סָאװ ,רַאפרעד טקורדעגרעביא ןרָאװעג זיא (479 טייז) ןוגינ
 ,(עטצעל יד) תורוש ייווצ ןלַאפעגסױרַא טרָאד ןענייז דנַאב ןטשרע
 .טלעפעגסיוא שילַאקיזומ רימ ןבָאה סָאװ

 ךיא ליֹוו רעדיל עניימ ןיא טנעמעלע ןשיאערבעה םעד עגונב
 טנעיילעג זומ ייז ןיא עשיאערבעה סָאדלַא זַא ,ןקרעמַאב
 רע שיונכש א רעד טימ םכ סה ב ,ליעל מ ןרעוו
 ,.ה ר ב ה

 .ייבר,, רעטרע ענעדיישרַאֿפ ףיוא ביירש ךיא ביוא :ןקרעמַאב ליוו'כ
 ,רַאפרעד סע יא ,יבר :ןייז טפרַאדעג טלָאוו'ס ואוו ,(84240 :ןעייל)

 טָאה'מ .ןדיי עשיליוֿפ טצריקרַאפ "יבַאר,, םעד ןבָאה ױזַא סָאװ
 .ייבַאר, טשינ ןוא 860 טשינ) אביקע 2240 :רעגייטש ַא טגָאזעג

 ,אחהיש מ טימ סָארג רעמיטיגעל ַא רימ ייב זיא וחירי
 "אחישמ ,, ,עחירעי :סױרַא שידיי ףיוא ךיא דייר 'ייוחירי, תמחמ
 ,יוו רעטרעוו ייב זיולב .רדסכ ױזַא ןוא ,עחישעמ (שיטענָאפ) זיא
 טדערעגסױרַא סע טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,סיל ב ה לב ה ,לשמל
 טנָאקעג טשינ רימ ןיא רעיירבעה רעד טָאה ,םילָאװַאה לע וו ע ה
 ."םילָאװַאה 'ליעוַאה, סיו א ןופרעד ןכַאמ וצ ,ן'לעוּפ ךיז ייב



 או ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא

 -עגסױרַא המוד טרעוװ ,רעגייטש ַא ,ה מוד ך אל מ ןיא רעבַא
 ,טימ סָארג א ויא ןוא (טגָאזעג טָאה קלָאּפ'ס יוװ) עמיוד :טדער
 .המֹותי ,רימ ןגָאז

 .קר ָאי ףיוא טנעצקַא ן'טימ דימת ךיו טנעיל קר ָאי וינ
 ץפיוא טנעצקַא ןטימ -- (טשרעקיָא :טשינ לָאמנייק) טשרָאקַא
 ."ןייק,} ץפיוא דימת טנעצקַא -- לָאמנייק .ףַאוט |ןטייווצ
 -ןכייצרַאפ ַא ךימָאל ָאט ,ןעגנוקרעמַאב-ןעייל ייב ןיוש טלַאה ךיא זַא

 ,ר עייז וצ ףירגַאב-ןגעק ַא ר ע ר עוו זיא "ןורטטמ ,, ןיא זַא ,ןַאט
 ןכוז וצ :ךיל ןיא ;(ןייז :ןושלמ) רעיַאז :ןענעייל ךיז ףרָאד סָאװ

 טימ לי ַא צ ןעמַאזוצ טכעלפ ןוא :ןענעייל ןעֶמ ףרַאד -- דניק'ס
 רעד ןיא ןעמ ףרַאד -- טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ :ךדיל ןיא ;לי ַא צ
 :ןושלמ) רע סיעוו וד ,ףיוא ןכייצ ,ייג :ןענעייל הרוש רעטשרע

 -טשרע יד יו טקנופ ,ךיז טניפעג סָאװ) "ףָאלש,, דיל ןיא ;(ןסיוװ
 -י ַא ר ןוא רעזָארּפ ןשיווצ :(דנַאב ןקיטציא ןיא ,רעדיל עטנַאמרעד

 (ַאבוק תולג ןיא :גנולײטּפָא) "עיגעלע רענַאװַאה , ןיא ,בגא .רע מ
 (סיַאר :טשינ ,סיער :אקווד סע ךיז טנעייל טרָאד) סם ייר טרעוו
 ןייז קיבייא טשינ ךַָאד ןַאק עמ .(םיעה) םייה :טימ טמַארגעג
 ...ןטלַאהעגסיואס

 *+ ז+ א

 ןקיטציא ןיא ךיו טניפעג סָאװ ,"זָאירוק ַא חוכמ דיל ,, םוצ
 ,191 .ז ,סנייא דנַאב ןיא עז -- רעטעלב עטשימעג :לײטּפָא ןיא ,דנַאב
 רעדיוו טמענ ליוק-דרע יד רעדייא :ןָא ךיז טבייה סָאוװ ,דיל סָאד
 .ןענערב

 -רַאפ,, ויא ,ַאטיסנעמרַאק :דיל ןיא ,226 .ו ,סנייא דנַאב ןיא
 ,רעטײרּפשרַאפ ןײמעגלַא רעד ףיוא טריזַאב "ס'ירדנ לכ עשיטייצ
 -ירדנ-לכ רעד זַא ,ארבס רעטקיטעטשַאב טשינ ךעלטפַאשנסיװ םגה
 .עינַאּפש ןיא ןטייצ-סיסונא יד ןופ טמַאטש ןוגינ

 טנע מ ַאלר ַאּפ א ןַאר ַא9 :יוו רעדיל ןופ עיצקיד יד

 גנושידרערַאפ ןוא גנושיאַאזָארּפרַאפ רעקיד'נוויכב טימ ןָאט וצ טָאה
 .(טסַארטנַאק ןופ טקעפע רעד) םיניינע עשימסָאק ןופ

 עיצקיד רעלַאקינַארכ-יזַאוװק ,יירענעקורט, רעד עגונב עבלעזסָאד
 .המודכו ,קעט ָאיל ביב יד יוװ רעדיל עכלעזַא ןופ

 -גנוטייצ עשיטסַאקרַאס יד ןרעוו ןעמונַאב ןפרַאד וצרעד ךעלנע
 דנַאב) ךַארּפש-גנוטייצ ןיא דיל ַא :ןיא ןעמזיאַאזָארּפ עקיסעמ
 זַא ,טניימעג טָאה סָאוו ,רעד ןעוועג העוט ךיז טָאה'ס .(סנייא
 .(:)!"ןָאט וצ ףיטש ַא,, טסולגרַאפ (!לַאֿפ ס ע ד ןיא) רימ ךיז טָאה'ס

 יוברַַא עקימ ַאלפ ,, יד ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה לייט ַא
 .(108 .ז ,סנייא דנַאב) עלַאערסנַארט ןעמיטש :ךיל ןופ ףוס םוצ
 (010: סז08) בר ַא ןופ םיבר-של זיא ןבר ַָא :ךיא שטייט)



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןוֿפ רעדיל / ןילטייצ ןוהא אוו

 סָאו ,טרָאװ סָאד ןשידיי ףיוא טקיטכערַאב סיואכרוד זיא'ס

 ןופרעד) ןכַארּפש ענעדיישרַאֿפ ןיא ןיירַא זיא ,ןייטַאל ןופ טמַאטש

 טלעוו ךיוא ,ערעפס ,זיירק :שטייט רעד זיא ןוא (טיברַא :ךיוא

 .רעּפרעק-למיה ןוא

 דנַאב ,"טָאג רעד םריח,, ןיא) ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ערעדנַא

 ט ליפ ש ףר ַא ה ןוא :רעטרעוװ יד (הדגא רעד ףיוא טיובעג ,סנייא

 ןליּפש :ןעמ טגָאז שידיי ףיוא .סוניקוא רעקימורב רעד םורַא:טייוו

 !ףרַאה ןליּפש טשינ סָאוורַאפ .לדיפ ןליּפש ,ענַאיּפ

 ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה -- סכחידימלת רעּפַאנק ַא -- רענייא

 רַאֿפ טנכעררַאפ רימ טָאה ןוא ,סם"ד ה ל וצ ר ק ש טמוק יוװ

 ."ס'דהל ןוא רקש רָאנ זיא טױט ,, :ביירש ךיא יאמלה ,אטח ַא

 ,םלועמ סירבד ויה אל :;:ןופ תובית:-ישאר ,עודיכ ,יא סם"ד הל

 ,גָאט ןקיטכענ ַא ,רקש ןענעכייצַאב וצ ףיוא טצונַאב ךיוא טרעוו ןוא

 רימ וצ טַאהעג טָאה רעבלעזרעד ...ןגיולפעג-טשינ ,ןגיוטשעג-טשינ

 רעשיאיירבעה ַא גרעבניר ג .צ .א ךיוא זיא טָא :הנעט ַא ךָאנ
 ןבעל ַא ןיא ,.צ .א יו ,ט שינ רע טביולג ןגעווטסעדנופ ,טעָאפ

 -ער בע ה טימ טָאה ןינע רעד תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ ...טיוט ן'כָאנ

 ןשטנעמ סָאוװ .ןעמענַאב וצ ןעוועג:הכוז טשינ ךיא בָאה -- שיא

 !ןייא ץלַא טלַאפ

 ןייק ,עודיכ ,זיא ןברעוו ןעמוקפיוא ןלָאז ןוויטנַאטסבוס ןופ זַא

 -ױטקָאד טניז :סַאּפש ךרדב וליפא ןעמ טגָאז שידיי ףיוא .טשינ סיינ

 ,טרעטקַָאדעג ךיז ןבָאה (!טליוו ריא רעוו ןוא סָאוװ -- רעדָא) םיר

 יד ןיא ןביילב ןעד סע זומ .ןעוועג טשינ רעטקַאד ַאזַא ךָאנ זיא

 טרודעג טשינ טָאה ַאזַא רוד ַא,, :ביירש ךיא !סַאֿפש ןופ ןעמַאר

 ךעלנע "!דרָאמ :רעדרעמ רעד טגָאז ןדייב זנוא / ,(טרָאדעג :ןעייל)

 .עיצַאקיפיסרעוו ןוא ךַארּפש סיוא סע טרעטיירב .רעדיל ערעדנַא ןיא

 ,רימ ןגעק םילכ יד ןופ סיױרַא קרַאטש ךעבענ זיא סָאוװ רענייא

 "הריבע, רעקיזָאד רעד ןגעק ךיוא טרעמכַאיעצ שפיה ךיז טָאה

 .ךימ רע טָאה ,טֿפַאכעג ךימ טָאה'ר -- רעניימ

 בָאה'כ ןוא :טייטש (62 .ז | דנַאב) ירפ רעד ןיא :דיל סעניא
 ןשיווצ רעדנַאנופ דייש ךיא .טָאג ןיא ךיז ןסעגרַאֿפ טונימ ַא ףיוא

 ןיא ךיז ןסעגרַאֿפ ןוא -- (סעּפע ןיא רעדָא) סעּפע ןסעגרַאֿפ םתס

 רעד טשינ זיא יֵּדיֵז ןסעגרַאפ, עטנַאמרעד:טשרע סָאד .סעּפע

 -ייא םעד) ךיז ןסעגרַאֿפ :טרעקרַאפ רָאנ ,טָאג ןסעגרַאפ :שטייט

 רעטנוא ןעייטשרַאפ םידיסח סָאו ,סעּפע ,טָאג ןיא (ךיא םענעג

 .1 1086 תנע561/ ומ 6000 :ןעוועג סע טלָאו שילגנע ףיוא .שיה-לטויב

 ןייז-סרוג -- ןגעוו טײקרָאלק ןופ -- עקַאט ןעמ ףרַאד רשפא ןוא

 , 8 ַא ק א :ךיל ןיא .לגרפ -- ,טָאג ןיא ְךיִז ןריולרַאֿפ :טרָאד

 ךיז) ןרָאי יד ןופ םולח ןיא קירוצ / ןסעגרַאֿפ ךיז ןוא :װ דנַאב

 .(ןעקנוזרַאפ ,ןריױלרַאפ :יוװ ןסעגרַאפ



 אוו ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןוֿפ רעדיל / ןילטייצ ןוהא

 ( דנַאב) 1742 רַאי סָאד :עיזַאטנַאפ רעשירָאטסיה רעד ןיא

 קחצי ןָאד ןופ ליומ ןיא ןיירַא גייל ךיא סָאו ,דייר יד ןענייז

 גנוטרַאוורעד ןוא תונובשח:-*ק ענייז בילוצ טקיטכערַאב לאנברבא

 .הלואג רעכיג ַא ןופ

 ןיא טקורדעג טשרעוצ) טכַאנרַאפ שטנעמ ַא :עמעָאּפ רעד ןיא
 ןַא םורַא שינרעטנַאלּפ ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה י"טפנוקוצ,, ס'ניסעיל
 בָאה ,רעטעּפש ןרָאי ליפוזַא ,טציא סָאװ ,יילמיק ןָארַאב ןופ עירַא,
 ןקיטנעק ַא ןדיימוצסיוא ידכ .רוקמ ריא ןייגרעד טנָאקעג טשינ ךיא
 רעניילק א ךרוד טרעפטנערַאֿפ םעלבָארֿפ סָאד ךיא בָאה ,תועט
 .ןטעבעגסױרַא ןָארַאב ץבושח םעד בָאה'כ :"עיצַארעּפָא,

 יז בָאה'כ סָאװ ,רעדיל ןבילבעגנסיוא ןענייז'ס :טרָאוװ ַא ךָאנ
 יו ןפַאשוצרעביא ייז ןזיווַאב טשינ רעדָא ןעניפעג טנָאקעג טשינ
 ַא ןבעג וצ לָאמַא ייז ןזייוַאב רשפא ךָאנ לעוו'כ .טלָאוװעג בָאה'כ

 רעד רָאנ ,רענעלּפ ךס ַא ןַארַאפ :הרצ יד .דנַאב-בָאגוצ ַא ןיא ןוקית
 .רענעלק צֹלַא טרעוו ןוא -- ןרוק זיא גָאט
 ,1970 ,ימַאימ



 סנייא דנַאב וצ ץתועט-ןוקית

 זַא ,טלמי-אל ןעוועג זיא ןעגנואימַאב עלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 טשינ ךיז ןלָאז סנייא דנַאב יוו ךוב ןסיורג-קיד'תומכ ַאזַא ןיא
 עטקרעמַאב יד ןופ עטסקיטכיוו יד .סרעלעפ-קורד ןייק ןּפַאכניײרַא
 "'וצסיוא ןטעבעג טרעוו רענעייל רעד .טכיררַאֿפ ָאד ןרעוו סרעלעפ
 .רַאלֿפמעזקע ןייז ןיא ייז ןרעסעב

 .רעבעג ךיא סָאװ :ןייז ףרַאד ,רעבעג ךיא סָאד :טַאטשנַא -- 27 .ז

 .ןייז זומ גיוא ןַא :ןעייל ,ןייז זומ גיוא ןוא :טאטשנא -- 28

 :ןנ עטימווצ יד טלעפ'ס ;ןטַאדנוקעס :טקורדעג -- 235

 .טנַאדנוקעס

 .ןקירבַאֿפ :ןעייל -- קירעביא שיר עטשרע ;ןקירברַאֿפ -- 237 .ז

 .יא טרַאה :ןעייל ,ןיא טרַאה :טאטשנא -- 55 .ז

 טימ) ל'מיסּפ-תנותכ ַא :רָאנ ,ל'מינפ:תנותכ ַא :טשינ -- 57 .ז

 .(ךמס ַא |
 .ףיוא רעה :ןייז ףרַאד ,ךיוא רעה :טאטשנא -- 58

 .טסָאה וד יב :רָאנ ,טסָאה וד טויב :טשינ -- 80

 .םיניד ןכערב וצ (ןייז טימ טשינ) ייז טימ -- 84 .ז

 .טרעקַאלפ 'רָאנ ,טעקַאלפ :טשינ ,ןביוא --- 145 .ז

 .טיור ןיא ןָאטעגנָא :ןעייל ,טיור זיא ןָאטעגנָא :טאטשנא -- 147 .ז

 טסייה ןוא :ןייז ףרַאד ,עילַאטַאנ עסייה ןוא :טקורדעג --- 187 .ז

 .עילַאטַאנ |

 ס'טָאג :ןייז ףרַאד ,האמוט ןוא רענעט ס'טָאג :טאטשנא -- 200

 .האמוט ןיא -- רענעט

 .טסעג ןיא :ןייז ףרַאד ,הרוש עטשרע --- 267 .{

 .בושו אוצר רָאנ ,בושו אובר :טשינ -- 274 .ז

 .רימ טימ ייג (גָאט 'טשינ) ָאט :ןעייל ,5 הרוש -- 315

 .רעפױרַא צֹלַא (טייג :טשינ) ןייג ןעמ טעוו :ןייז ףרַאד --- 221 .ז

 (טכערק :טשינ) טצכערק סיױרַא רבק ןופ :ךיל ןופ לטיט --- 394 .ז

 .תדמושמ יד

 .הריש יז טגניז :ןייז ףרַאד ,הריש יד טניז :טאטשנא -- 444

 .(ףוק ַא טימ) קידיירפ ןייז ףרַאד ,ךידיירפ :טאטשנא-- 445 .!
 .(ןיש ַא טימ) ןשרעה'ס ןעוו :רַאנ ,ןטרעה'ס ןעוו :טשינ --- 446

 רעד ךָאנ ענייא ןייג ןפרַאד סָאו ,תורוש ןשיווצ :גנוקרעמַאב ַא
 ,סייררעביא רעקיטיונמוא ןַא זייוונטייצ טמוק ,רעטייווצ
 רָאט (215 .ז ,סנייא דנַאב) "םַאטש,, ןיא :לשמל .הרוש עקידייל ַא
 ןןטנוא ןופ ,8 ןוא 7 תורוש יד ןשיווצ סייררעביא ןייק ןייז טׁשיִנ
 .המודכו ,"הניר הליד ףסוי,, ןיא (זייוורעטרע) ןכײלגסָאד

 טג יא 4

 (141 .ו) "קינװָאכָארּפ םהרבא ןופ גנואעז יד :רעדָא ,ןליוּפ ,, :ןיא
 ,(ןיש רעד ךָאנ ן'ווָאוװ ייווצ) א יוו שו ר ק ןייז םוטעמוא ףרַאד --
 .צינשורק :טַאטשנַא

 גוט



 ט לא הני א

 לײטּפָא רעטשרע

 ןברוח םענופ ךָאנ
 19 || ותייה הפיא

 19 || דיי ַא טייטש ןזלעב-ןגרעב ןיא

 20 || ּפָא רימ טיג טלעוו ןיימ

 20 || סעקוװעלַאנ
 21 || עשרַאװ ןיא לָאמַא

 22 || ףייה עשידיי

 22 || דנַאטשּפױא-ָאטעג ץ'כָאנ

 23 || (עשרַאוװ רענעזעוועג ַא ןופ) ןגיוא עטרַאנעגּפָא
 24 || יא
 25 || קילַאיב ןעוועג זיא סָאװ ,לַארטסַא ןַא

 26 || סעודַא ןיימ
 26 || ןיעלדָאב וצ דיי ַא
 27 | 1909 ,עטרַאוװ :עיּפַארגָאטָאֿפ ַא
 29 || גיסָאנ דערפלַא
 29 || לָאמַא רע טמוק ןוא
 30 || רימ טימ תוכייש יד
 31 || ןעוועג רימ זיא טרעשַאב טשינ

 31 || ינַארגומ ףיוא רעוועשרַאוװ-סקע ןָא

 32 || יירשעג ַא יו
 32 || הכוס ןיא
 33 || רקיע רעד

 33 || רעביאננגעק --- רעטָאפ ןיימ וצ

 35 || ןרעטש לארשי
 36 || הבצמ יד
 27 || ןַארַאֿפ ויא טסיירט ַא ביוא

 38 || לווירב ַא
 38 || ןגיובעג ןוא ןײלַא ךיא ןיב ןעגנַאגעג

 39 || ןָאילימ סקעז ,געט סקעז

 39 || ןעוועג טייווצעצ זיא סילשורי ןעוו .א

 40 || גנוצנַאגרַאפ ס'מילשורי ךָאנ .ב

 41 || לָאטיּפש ןיא טכַאנייב
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 לײטּפָא רעטייווצ

 גנַאג רעטצעל ס'קַאשטרַאק שונַאי

 (ןעגנוקיעמַאבכָאנ טימ --- עזָאוּפ ןיא עמעָאּפ ַא)

 45 || רעדניק יד ןופ סקרַאמ לרַאק (

 51 || קילבוּפעריסימותי' (2

 57 || ַאקיטסַאוװס ןוא םולח-טלעוו ןשיוצ (2
 60 || לארשי דנַאל ןיא (4
 62 || ענלַאמכָארק ףיוא קירוצ (5

 64 || ַאּפַאטשעג (6

 67 || גנוקיליטרַאֿפ ברע (7

 68 || חוכיו ןוא טנוב (8

 76 || לָאמַא ןופ ענעצס ַא (9
 79 || גנולעטשרָאֿפ יד (0

 83 || צַאלּפיגַאלשמוא םוצ גנַאג רעד 1

 85 || גנוכַאוװרעד יד (2
 90 || ןעגנוקרעמַאבכָאנ רָאּפ ַא

 "יגנַאג ןטצעל ס'קַאשטרַאק , וצ רעדיל-טיײלגַאב

 91 || דליב-טלעוו
 91 || טנייוועג טָאה תילט ס'נדייז ןיימ ןעוו
 92 || (שיקלָאּפ) טמוק חישמ זיב

 .לײטּפַא רעטירד

 ןורטטמ

 (עמעָאֿפ עשיטּפילַאקָאּפַא)

 97 || ןעגנוקרעמַאברַאפ (1
 97 || ךיא ןוא תפצ (2

 98 || (גנַאזעגרָאפ ַא ןוא רעדיל 27) ןווטטמ (3

 98 || גנַאזעגרָאפ
 99 || ביוא
 101 || רעגעװַאב
 102 || ַאדנעשטשערק

 1053 || רעכיג

 102 || טנעירָא
 104 || ַאנַאװרינײטנַא
 105 ן|קידיניציקהילכ-ולכ

 105 || סיניוש

 106 || שטנעמ רעד םעלב
 107 || קסעטָאוג
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 109 || (שיגָאלַאיד) דײשטנַא ןופ ןרָאי
 113 || התע-תעל

 114 || קע-טלעוו זיב קע-טלעוו ןופ

 115 || טייהיירפ רעד וצ עדָא

 116 || דחא
 117 || (!--וװ) רחא
 120 || גנואעז-טנעה יד
 123 || רבדמ ןיא גנואעז יד

 126 || טימ:טקיטולב סָאװ ,סנױזַא

 127 || (1--3) ןובשח רעטצעל
 128 || טָאטש רעד גָאזנָא

 129 || טיײצכָאנ רעד ןוֿפ תישארב

 130 || (שיגָאלַאיד) םדאדיינ

 133 || טַאודַאװק ןוא לוגיע ןופ גנַאזעג

 134 || אק
 135 || ָאי בוא :גנַאזעגכָאנ טשרע
 136 || טשינ בוא :גנַאזעגכָאנ טייווצ

 לײטּפָא רעטרעפ

 רעדיל ערעדנַא ןוא םעטָא ןוֿפ תולכיה ןביז

 141 || ןיבק-ילעב יד ןופ ךיל סָאד רעדָא ,סעטָא ןופ תולכיה ןביז
 14 || עבש-תב ןוא יתחה הירוא ןופ דוס רעד :רעדָא ,חישמ ,דוד ,םדא
 148 || (ב--"א) םילמשח יד ןופ דיל סָאד

 151 || (םילוגלגה רפס ןופ ויטָאמ) ירצמ רעד

 151 || םדא השענ

 151 || סידימלת יד וצ טדער לבוקמ רעד
 152 || םעלב

 152 || ןדע ןיא ןטרָאג םוצ ריט יד
 153 || ץרַאּפרעד יד ןוא ןע'ייאמלה יד ןופ :רעדָא ,יזח את
 154 || רעביירט-לזייא רעד
 155 || רעילעשָארַאטס ןוהא 'ר
 סָאװ ןוא ןסיוו ץטימ סנייא טרעוו סָאװ ,דיירפ רעד ןופ

 55 || סנקלָאװ ןיא לָאמַא ךיז טקעלּפטנַא
 1561 / ןועמש בר קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא'ס ןעוו ןוא
 157 || רעמ טשינ ןוא רערט ַא

 157 || סםערופ ס'כלמ םעד

 158 || סטכער תומשנ ,סקניל תומשנ
 159 || ייירא רעד
 160 || םעדָאפ רעד
 160 || הגרדמ עטירד יד

 161 ןןהדוקנ רעד ןוא ןיורק רעד ןופ דיל
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 לײטּפָא רעטפניפ
 ןֿפױרַא יד וצ ןֿפָארַא יד ןופ

 (ןליײטּפָא-בוס יירד ןיא)

 (לײטּפָא םוצ המדקה ַא טאטשנא) דניברַאפ ןוא הרויתס

 רעיורט ןופ ןלָאט ןביז :סנייא לײטּפָא-בוס

 165 || 1913 ןיא ןבירשעג

 165 || דיליטנגוי
 2166 || ץרעלזַאב ןופ יירפ
 166 || ּפמוטש ַא
 167 || סנּפָאקוצ סי םעד הוחיסדא

 - 167 || ָאטַאקַאטס
 168 || תֹבֶט ןופ טכַאנ
 168 || יירד
 169 || לאמס
 169 || זיוהלוד
 170 || ץהעש
 170 || טפַאשטיירג

 171 || הרוחש-הרמ יד
 171 || טַאודַאװק ַא ןיא טַאודַאוװק

 172 || תתוּפילק ןופ טכַאנ
 173 || ןגער ץפיוא דרעפ ַא

 174 || וקוק
 175 || לַאוטסַא

 175 || תומשנ
 176 || ָאכע ןוא ךיא

 176 || טצַאלּפעג טָאה ןוז יד

 / 177 || שערפ
 177 || עדנילב רימ
 178 || רעמוו ףוס ןופ סבעװניּפש
 178 || ףלעוו

 179 || םיתמ
 179 || ןביולג-טשינ רַאֿפ
 180 || טגערפ לגיופ ַא
 - 180 || ישזַאסַאּפ ןוא ףיש

 181 || רעטצניפ רעד ןיא טנעה
 182 || סנגער
 182 || ןענָאמעד

 183 || ןטױָאק יירוד
 184 || ןרעטש ןוא טניה

 185 || ןסיורד תולג
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 .185 || (קיוומ רַאֿפ) רעלענש ,רעלענש
 186 || ץ'תיליל רַאּפ טפױלטנַא גוצ ַא
 186 ||{ הַאוװש
 187 || עסוכ עטיור יד טכַאל
 :דחּפ ןקיטכַאנ ןופ רעדיל

 188 || הנבל יד ךָאני-טגָאי רעטסיולקס (א
 : 188 || ילג רעלעג (ב

 189 || ךאלמ ַא ןעגנַאהעג םידש ןבָאה'ס (ג |

 190 || ןועגש רַאה רעד
 190 || ןפַאה רעקיטנוװָא
 191 || תורוש-טסברַאה ףלעווצ
 191 || טכַאניײב טעּפש זיב ןעניגַאב ירפ ןופ

 י- 192 || ךובגָאט ןוֿפ

 192 || טָאג ןָא
 192 || ךיֹז וצ דיל
 193 || ליֿפעגרָאֿפ ןוא --- קילג קידניז

 194 || רעטרעוו
 195 || יזריושזדרינ טַאטש ןיא זױה-דנַאל ַא
 196 || ּפישנוַאטךַאטּפמעה ןיא ןבירשעג
 197 || ריױּפַאק

 197|/ השעמ ַא
 198 || לגיופ רעמוטש רעד
 199 || ןונ
 199 || (ץסוידיװָא ןופ) תומחלמ ןופ טרובעג יד
 202 || רימ ןיא ןביולג טרעהעגפיוא טסָאה וד ,טָאג
 203 || ויילסיוא ןוא דלוש
 203 || םימחר
 204 || הריד עקידייל ַא
 205 || ןרערט יד ןסייוו יצ
 205 || הליֿפת ינא
 206 || ונוא ךָאנ
 | 207 || ןקלַאנגיס

 207 || טשינרָאג ןוא טָאג ןשיווצ :רעזָא ,זיוהלוד ןיא

 209 || רעטירעוו ןוא רעדרעמ
 209 || ןטייקנזעוועג
 210 || טסיױמוא
 211 || עּפיט ץתוכשח
 212 || ןטָאש ןטצעל םוצ
 213 || ןפָאלש

 | 213 || הלדבה ךָאנ
 214 || םלוע םעד טָא ףיוא טשינ ךימ ףרַאד רענייק :סייוו'כ
 | 214 || ןילַא עדייב
 215 || ץסוניקוא ענייז ןוֿפ סעילַאװכ יד

5 || 
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 215 || זיומ ןוא שטנעמ
 215 || לָאטיּפש ןיא

 216 || ּפָאק ַא
 217 || שילרעטסיוא
 218 || םי םייב עיגעלע
 218 || טּפַאשדנַאל
 219 || ןמחנ 'ר

 219 || טסַאמ-אלָאה םענעכָארבעצ םוצ טענָאס

 220 || ךובגָאט ןופ דיל ַא
 221 || ךובגָאט ןופ דיל טייווצ ַא
 221 || ךובגָאט ןופ דיל טירז ַא
 222 || סנכערברַאֿפ"רוא
 223 || ןוז יד ןעועטַאר

 223 || טָאטש רענרוּפרוּפ ַא ןוא לגיופ ַא ןגעוו ןעמַארג
 224 || דיַאסטסיא ףיוא עלעירעטעפַאק ַא ןיא
 224 || צַאק ַא ןופ ןגיוא

 224 || וציטלַאֿפ טכַאנ רעדייא
 225 || ןרענוד

 225 || ןקידניז ַא ןופ דיל-טעבעג

 ייוצ לײטּפַא-בוס

 טכַאנרַאֿפ שטנעמ ַא :עמעַאּפ יד ןוא סיירכרוד ,גנונא

 226 || םיחרוא
 226 || ייברַאפ

 227 || דיליםילהת ַא

 227 || טכַאנ עשיטייצרַאֿפ עמורפ ַא
 227 || ןיירַא טכַאנ רעד ןיא יירשעג

 228 || סיױװרַא

 229 || גנילירֿפ ברע רעמייב

 229 || המשנ יורפ
 230 || ןכַאז

 231 || טסברַאה ןוֿפ ןוו

 231 || יורפ-טלעוו
 232 || םילוגלג

 233 || טלעװ-יד זיא טלעוו-ענעי ס'טלעוו-רענעי
 233 || ןרעטמַאל ַא ןופ ןרעל
 234 || ןצפעל עניימ ןופ גנוטעב יד

 235 || הרומשא עטירד

 235 || סרָאטַארעּפמיא ןוא םישמר
 236 || גָאטרַאפ רענעה עסייוו
 236 || העיסנ ַא
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 237 || טכַאנייב טרָאוװ סָאוװ גנונרָאװ רעד ןוֿפ

 238 || רתסא ןופ ןוז רעד טמוק ריד וצ ,הליפת

 238 || ךילטכַאנרַאפ ןופ טלַאטשעג ַא

 239 || הרושב ַא

 240 || םילהת ןופ טָאג

 240 || טשינ טזָאל עמ
 240 || שטייט-ירבע ןיא דיל
 241 || קײנעװ-סָאוװ-רעדייא

 242 דניק'ס ןכוז וצ

 242 || רעטסייג

 243 || טנעמַאלרַאּפ ַא ןַארַאפ

 243 || עגָאט ןיא לַאוטסַא

 244 || ךַארּפש עיינ
 244 || לגיופ ַא
 244 || ןטיײקיניײנדָאי

 245 || שיט-ביירש ַא

 246 || ךיוה רעד ןיא ריצַאּפש
 246 || ןביירש ןרעטש יד סָאװ ןופ

 246 || דלַאוװ רעטייווצ ַא

 247 || עיגָאלַאנַא
 247 || טכַאניײב ןגוצ
 248 || טקנופרוא

 148 || ןָא טייזרענעי ףיוא ךיא םוק ןוא

 942 || גנַאו-הליֿפת
 250 || ןרָאװעג שטנעמ זיא סָאװ ,םולח ַא ןופ
 251 || ןלָאמַא עטסקילָאמַא רַאֿפ
 251 || ץיבר רעלעהמוא ןופ םולח רעד
 253 || ןעמרָאפ ךרוד גנַאג

 253 || ףוס ןייק ָאטשינ

 254 || קיטכעדרַאפ דרע רעד ןוא סַאזנייא ןוא ךיוה
 254 || טכַאנרַאפ רעשיטָאטשרעטניה
 255 || ףָאלש

 256 || ןקז ַא ןופ טערקעס

 256 || טסייג רעטקישעגסױרָאֿפ

 257 || ןפערט םעלַא טימ צלַא ךיז זומ צעגרע
 258 || טנוה ַא
 259 || טכירַאב
 260 || הנוז יד יוו ןוא רענעגושמ רעד יו
 261 || סנַארט

 263 || ילֿפײברַאֿפ
 263 || בורכ ַא
 264 || .ַאדעוװגיר רעד ןוֿפ
 265 || (ןי---יא) טכַאנרַאפ שטנעמ ַא

7 || 
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 לײטּפַא-בוס רעטירד

 גָאט רעד זיא ףיט :עמעַאּפ יד ןוא דַאנג ןופ ןעמולב

 271 | ןגער ןרעטניה ןוז יד

 272 {; טונימ רעד ןיא ןיײזנעמַאזוצ

 272 ( ָארק רעד וצ דייר
 274 | רעביוַא ןעמ טגנילק רעביאנגעק ןופ

 274 || קינווָאוװ-דמל ַא

 205 | הליפת ַא

 275 || ןָאעטָאּפַא
 276 .(| ןסַאג עקיד'אבה-סלוע

 277 .{ טייצטנוװַא ןעגנַאטש-סענורב

 277 || תולגתה
 27 |} רעלטעב רעטנַאקַאבמוא

 278 || ןַאסנַאש
 279 || האמוט רעד ןוֿפ ךעלציּפשרעביױא עלַא ךָאנ

 279 || יהי רעד |

 280 || עטייווצ ַא ןוז ַא
 | 280 || ליֿפעגטָאג
 281 || םינָאנַא סענופ דליב סָאד

 281 || רתוּפ רעד

 382 | גָאט-רעטניוו ַא ןיא ןבירשעג

 282 || ברעמ ןיא אלוליה
 283 || טושּפ
 283 || ...טֿפייפ רמוש-טכָאנ ַא יו

 . 284 || גנולייצרעד ַא

 285 || רעמיצילעטָאה ַא ןיא

 286 |! ...ס'והילא יו רעדיל ןפרַאד סע

 286 || לַאער
 287 || ןיינ רעשימסָאק

 | 287 || רעטסנעפ סָאד

 288 |ןטנוװָאירעמוז ַא ןופ לבַארַאּפ :ןביוא רעבָא

 | 288 || (ו---וװ) ןעגנולגיּפש

 289 || ןעגנולגיּפש ןגעוו ךָאנ

 /290 || לענוט ןיא גוצ
 290 || טשינ רעד

 / 291 || טעֶב ןייז ןעלמיה ןיא
 291 || רעפטנע ןַא ָאד זיא'ס לייוו

 / 292 || שיאה ירשא

 292 || ריּפשרַאפ

 2293 || היווה-םש רעכיוה

 294 || ןעגנואעזרעד
 295 || טייהדניק ןוא דָאנג ןופ טּפַאשדנַאל
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 295 || ןעצ ,טנייא ,לונ-
 296 || תויתוא

 | 2906 || דחא|
 297 || טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ
 | / 1298 || גנואעז
 298 || ('ב---'א) געט

 +| 

 299 || סקלָאװ ןגעוו עמעָאּפ עניילק ַא ַא רעדָא ,תישארב רַאפ ןופ הדוקנ
 301 || רעלטעב
 301 || עקילייה יד

 + 303 || שטנעמ זיא סָאװ טכַאמ יד
 304 || רעטײלגַאב רעד ,רעטייווצ רעד
 | | 305 || טנעָאנ
 306 || עטנעירָא ףיש רעד ףיוא ןבירשעג
 306 || ףַאשַאב רעד
 307 || דרע רעד רעפטנע ןַא

 307 || בתכ"שטנעמ טימ ןכייצ
 308 || גנואוט רעטוג רעד ןופ דיל
 | 308 || דיל סילבוקמ ַא

 309 | גנַאזעג-ףָאלש טילבוקמ םעד |

 310 || ('ח---א) גָאט רעד זיא ףיט

 לײטפָא רעטסקעס

 ַאבוק-תולג ןיא

 319 || םי ןשיבירַאק םייב עיצַאלּפמעטנָאק !
 319 || .ַאבוק ןיא לַאװַאנרַאק רעצרַאווש
 320 || ןָאקעלַאמ ן'פיוא טכַאנרַאּפ
 - / 321 || דנַאל עטוג סָאד
 321 || ענַאװַאה ןיא ןבירשעג ,עיגעלע רעקרָאי-וינ
 322 || ָאגעיַאג רעד
 323 || עכעלשטנעמרעסיוא'ס
 323 || עיגעלע רענַאװַאה
 324 || ןבירַא יד ןופ םי םייב עיצַאטידעמ עטייווצ
 325 || ענַאװַאה ןיא רעקירעינצכַא) ןַא ןופ טוט ן'פיוא
 326 || טנווגבָא םוצ עזיוו
 326 || עטנָאסניס ַא ףיוא דֿפסה
 328 || םיוב ַא ןופ ּפָאק ןגעוו דיל
 | 328 || (0:48 (עס0
 329 || רעטכיד ןשידיי ַא ףיוא עיגעלע
 | 329 || טכַאנרַאפ רענַאװַאה
 330 || ָאדַאדעװ ןיא טכַאנרַאֿפ
 330 || רעטניג רעה רעטלַא רעד
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 331 || .ַאבוק ןיא ןבירשעג תורוש
 331 || ןעמַאטש יד ןופ םירש יד

 לײטּפָא

 335 || םילוגלג יירד

 338 || טסיאעטַא רעד סעס
 339 || טיפ
 340 || טסירָאמוה רעטנידעגסיוא ןַא

 341 || לסקַא ןפיוא יינוּפָאּפ ן'טימ
 341 || לקניפניילק סיסימ רעדָא ,1954 טכַאנ-רעמוו

 343 || רעטכיד רעטלַא ןַא

 343 || סױהַא קנעש ןופ זיא םישזד ןעוו

 344 || הרוש עטייווצ יד

 .לײטּפָא רעטכַא

 לארשי דנַאל

 (יולה הדוהי ןופ יילאשת אלה ןויצ,, ןוא רעדיל-לארשי-צרא ךָאנ)

 349 || (טרָאװרָאפ ַא טימ) ילאשת אלה ןויצ :יולה הדוהי 'ר

 352 || לארשייארא ןייק דיי ַא טרָאּפ

 352 || ןַאמערָא ןַא סיוב ַא טייטש :חסונ רעטייווצ

 353 || :ןרָאי טימ קירוצ ןופ רעדיל-לארשי-ארא יירד

 353 || ;ךַאד ןפיוא (א

 353 || ;לוגלג ַא (ב
 354 || .םיזורכ ןעמוק ןלייה ןוא ןעלמיה ןופ (ג

 354 || םחל-תיב
 355 || ןורימ

 355 || תפצ
 356 || ןענייוו תונורכז יד ןוא

 356 || ןגיצ עצרַאװש טרעטיפ ךעטסַאּפ רעטלַא ןַא

 356 || גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,ףָאגנזיד רככ ףיוא קרַאּפ ןיא

 357 || םילשורי וצ ףור

 לײטּפַא רעטניינ

 הוח:םדא

 361 || טּפַאשטנַאקַאב עקילָאמַא-רוא

 361 || (קישטייט-ירבע) זעוב ןוא תור

 361 || יװַאזיװ
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 362 || תוחיר

 363 || גנונעגעגַאב

 364 || עידָאלעמ עשינעּפָאש
 364 || עמוטש ןופ זיוה םעד ןגעוו םולח ריא

 366 || יזידנירב
 367 || (גָאליּפע ןַא) טּפַאשדנילב עכעלרעדנואוו

 368 || טייצ-רדח

 369 || טכַאניײב ןוא גָאטייב

 369 || ...ייווצ ךעלעגילפ ןופ גנורָאּפ יד ןעוו

 370 || ָאטַאלּפ ןופ

 370 || שוק רעד

 370 || ןבוַאטש סָאד ןוא עביל יד

 371 || יולב ןגעלעג יז זיא גָאטרַאֿפ

 371 || יורפ

 372 || דיל-טכַאנ-הּפוח

 372 || דניק ןוא תמ ןופ דיל

 373 || ןכייט עצרַאװש רעביא ,טעה

 374 || עדַאלַאב עשיטָאטשרעטניה

 375 || סילב ןוא םיָאלב

 375 || עטירד סָאד
 376 || שינרעטצניפ ןייא ךרוד ,בייוו

 376 || ַאדלעסילעמ םולח ןייז וצ יבצייתבש ןופ דיל

 377 || יורפ-רוא
 378 || ײ

 379 || ףד רעיינ ַא

 379 || ענעגיולפרַאפ ןגיוא

 380 || ןפור ךימ לוק ריא טעוװו קיביײא ןוא

 380 || גנונָאמרעד

 381 || עװַאּפ ןוא ןקז

 382 || סנַאמָאר רעשידיי

 383 || ...טלָאװ ןוא
 383 ןןּפיל עקידרעטַאלפ

 384 || עדַאלַאבגנַאלק :הנותח ַא

 385 || דניק עסייוו סָאד

 385 || הוואת ןוא טוט
 386 || דָאנג

 387 || תור

 388 || ייברַאפ ןרָאפ ןגיוא רָאּפ ייווצ

 389 || (קיזומ רַאפ) שילױּפ-שידיי
 389 || סַאּפ רעטױר ַא
 390 || עטייווצ יד

 390 || ןירעשזדָאל ַא

 391 || יורפ ַא ןופ האמוט רַאֿפ קערש
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 392 || טכַאל ןוא ךיז טנַָאמרעדז םולח ַא

 392 || שידָאמטלַא
 393 || (קילַאיב) יניסינכה

 393 || ..רימ ּוצ ןגיוצעג ןּפיל ךיז ןבָאה'ס
 394 || אבקונ ןוא ארכוד ןופ דיל סָאד

 | 395 || עניטַאנָאס
 395 || ןענַאושזרןָאד ןסייו עלַא יו רעקיצניוװ ןוא
 | 395 || ריד טימ רימ ןשיווצ

 396 || (קילַאיּו םערוטש ןייא ,לַארטש ןייא
 396 || ןפָא זיא אֹלַא ואוו

 397 || ףרע רעד טשינ ןוא ריד טשינ
 397 || ןריוכנעג טשינ צֹלַא זיא חישמ דניק'ס ןוא

 לײטּפַא רעטנעצ

 גנַאגרַאֿפמוא םוצ טיוט ןופ

 רעדיל-גנַאגרַאֿפמוא (ג ןרעדיליגנַאגרעביא (ב ןרעדיל-טיוט (א

 א

 רעדיל:טיוט

 (לײטּפָא םוצ טױָאװרָאְפ ַא טָאטשנָא) גנָאגרַאפמוא םוצ טיוט ןופ

 402 || זיוה-עּפַאק רעזירַאּפ ןיא טיוט ןופ דיל סָאד

 403 || ייליֿבוי ַא

 403 || וויַארד דיַאסרעוויר ףיוא זיוה ַא
 404 || ירעטעמעס ַא ףיוא
 404 || לעפ עטיוט ַא

 405 || עדַאלַאב רענַאקירעמַא עניילק

 405 || יטעניסניס ןיא טייז דניק ןוא טיוט

 406 || :וטסייג ואוו ,רעטיוט
 407 || טסייג ַא
 207 | טסַאג ַא

 407 || רעקקירוצ ַא םערָאװ וצ צנַאט ןופ

 408 || ןיהַא םוצ ריזפניירַא

 409 || טשינ ייג ןענורב ןטלַא ןַא ייברַאפ
 409 || קידנעטש ןברַאטש רעדניק
 410 || רע טּכירקרַאֿפ סערָאו ַא יו ןוא
 410 || וָאלב ַא טיג טניוו-טיוט ןעוו

 411 || ןבילבעג טשינרָאג זיא רעמ
 411 || ליתמ ַא

 411 || לסילש רעד

 412 || ןקז ַא
 412 || דנַאלטױט
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 41 | ..ךיא ברַאטש ןוא

 414 || יז ןפיול :יױונענָאילימ
 414 || דניק ַא ןוֿפ טריֿפעג ,רעדנילב
 415 || ריט ןיא רענייז ּפָאק רעד

 415 || גנוצ רעייז זיא םוטש
 418 || טָאטש-הות
 417 || ןעגנַאגעגמײהַא ךיא ןיב גָאטרַאֿפ

 417 || טלייצרעד טָאה שטנעמ ַא

 418 || גָאט ַא ףיוא סיכאלמ
 419 || הייוול עזעידנַארג ַא

 ב

 רעדיל-גנַאגרעביא

 420 || טױט ץשיֿפ דייר
 420 || ..ןעייג סנקלָאװ ואוו ,ןיהַא ייג ךיא

 הנותח רעד ףיוא תומה-ךאלמ םעד טעזרעד ןחדב רעד
 422 || ןשיק סָאד ףרַאד טיוט רעד

 422 || טכיײלּפױא

 423 || ןייגנפָאלש

 424 || ןגער רענרעזעלג
 425 || םלועיתיב ַא ףיֹוא

 ג

 רעדיל-גנַאגוַאפמוא

 425 || רעטסעװש רעד ןופ טוט ץפיוא

 426 || ךַארּפש סירעגייז עדי
 426 || ןביוא ןעמַאמ רעד ייב

 427 || ןֿפסָאנק ןוא טוט ןופ ךיּל

 428 || (שיקלָאפ) ןורָא ןיא לסָאי
 429 || רָאּפ ַא רעטרעוו

 429 || הנותח ַא ןופ טרָאפ עבָאב יד
 430 || ףיא רעטשרמולכ
 431 || טכיל ןוא ֿפָאקירעדניק

 431 || רעדנילג רעד סױרַא טעוו'ס ןעוו
 432 || עטיוט ןענייװַאב סָאװ ןיד וצ דיל

 432 || סגעוואֹוצקירוצ |
 433 || טלעוװ רעד ןופ ןריט יד
 433 || סנגעועג ַא
 434 || קעטָאילביב יד

 434 || .טנגרָאמֹוצ
 435 || םיתמה'תיחת
 43/ || המוד ךאלמ ן'ֹוַאפ
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 438 || הקד הממד ןוא ןַאקלואוו ,דרע
 440 || רעירפ עיצנַאטס ַא טימ
 440 || בויא
 440 || עילידיא-םלוע-תיב

 441 || ןמגרא ןופ למרעוו'ס רעדָא ,טכיל ַא ןופ שפנה-תראשה
 443 || ביט יד

 443 || טּפשמ
 443 || רעסיוא

 444 || דוהבש דוה ,רעייפבש רעייפ

 444 || םי םייב גנונָאמרעד

 445 || סכיוה ַא ןוא סליטש ַא ףרָאד ַא
 445 || ברעמ רעקידיירפ
 445 || גנוצנַאגרעד
 446 || ביול

 446 || ףָאלש ןיא ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא ױזַא יו

 448 || עלעביז ַא

 449 || (רמז ַא) טכַאנ עליטש ַא רימ ביג

 450 || סַאג עכעלדנעמוא יד

 450 || ןרעטשנגרָאמ
 452 || קיבייא
 םעד ןוא טוט ןטיוט םעד ןופ דיל'ס

 52 | (אידג דח) עלעגיצ ןסייוו

 לײטּפַא רעטפלע

 רעטעלב עטשימרַאֿפ

 תלהק ףיוא ןוהא שודמ :עמעָאּפ יד ןוא

 ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ,טלַאהניא סםענעדיישרַאפ ןופ רעדיל)
 (עמעַאּפ-לכה:ךס ַא ןופ בָאווצ ן'טימ ,ןבירשעג

 459 || ןוהא סעד טגָאלש ןרהא רעד זַא

 459 || :זירַאּפ
 460 || לווייט
 461 || לדנעגער ַא

 461 || ןענעקוב ףרָאד ןיא ןבירשעג

 461 || (עיגלעע רעקרָאידינ) םינקז-בשומ

 462 || דוס רעטצַאלּפעג

 462 || טנגוי רעד ןיא ןבירשעג תורוש

 463 || טפירשוצ עקידרעטעּפש

 463 || לגױפ-לָאטש ןוא גנילירפ
 464 || טענָאסיסי

 464 || רעסעב
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 465 || גנורעװשַאב

 465 || סקיד'ברעמ
 466 || עקירעגנוה יד וצ דיל
 466 || טיילרעדעפ יד ףיוא דילטָאּפש
 468 || יבר רעד טגָאז

 468 || טכַאנרַאפ םענעי ןיא קיבײא

 468 || גנולגיּפשּפָא
 469 || ובנ
 469 || ן'רועיש-ַא-ןָא ייווצ ןשיווצ

 470 || ןגיוא ןָא יורפגנוי
 470 || רעדלעּפטכַאלש

 471 || 'יייוו ַאל ,, סיָאסַאקיֿפ וצ ןטסקעט

 473 || רעטרעפ ַא ןוא יירד
 424 || קיוב-ןָאטגנישַאוו יד

 475 || םערָאפ

 405 || אטח לע
 476 || :ואוו

 476 || ברעמ ןיא רעלָאמ רעד
 477 || סטיַאה ןָאטגנישַאװ ,טכַאנ
 477 || דליב סָאד

 478 || דָארב ןיא דוס
 479 || ןוגינ רעװַאלסַארב
 479 || לטניה
 תדמושמ רעד על'הנח ןופ דיל שילַארָאמ ןייש

 479 || (טקעלַאיד ןיא)

 480 || ןעלמיה טעוװ רבק ןייד רעביא

 481 || טעָאּפ ַא

 וװ וי ולי ולֵי

 481 || טשינרָאג סעד ןסיוו
 481 || .ַארַאגַאינ
 482 || ןוליֿפ
 482 || תישארב
 483 || ךיז ןגעוו

 483 || טערטרָאּפָאטױא

 485 || רעפיט טײקטנַאקַאבמוא ןופ
 485 || רעטַאעט
 486 || טריװרעסבָא סנקלָאװ בָאה'כ ןעוו ,טלמונַא
 487 || רע טרעהעג טייקיבייא רעד וצ סָאװ ,טסקעט ַא
 487 || צכערק ַא
 487 || (1--4) ןויטָאמ-ןַארָאק
 490 || טנַאה ַא ןוא ןגיוא
 490 || ןגערפ וצ ןָא טבייה טכַאנ
 491 || ריצַאּפש ַא ףיוא עיצַאלּפמעטנָאק
 491 || םולה ַא ןופ גנובײרשַאב
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 492 || םולח ןטייוצ ַא ןופ טכירַאב

 | | 492 || (שיקלָאּפ) תיב-ףלא
 493 || עקירעפס יד ייווצ ןטפלעה יד ץוחמ
 493 || דניק ַא לגיופ ַא
 494 || רעמעד סעניא דניק'ס
 494 || טסצענעג ןוא ןרעטש יד ףיוא טסקוק וד ביוא
 | 4958 || שטנעמ ץ'פיוא ןטרַאוװ'ס
 495 || הריחב ןופ גָאװ יד

 496 || טכַאניײב ָאטיוא ןַא
 206 | הֿפוח עשלטעטש ַא

 497 || עטלױפרַאֿפ רעטעלב יו
 497 || ךַאל ,יש'הלנ ,ךַאל --- ,ןייוו ,ישיהלכ ,ןייוו

 499 || םולח רעד טָאה טנייוועג ןוא

 499 || טיײקמַאזנייא ןייז ןופ ףיט יד
 499 || ןטייקטייוו ןגעוו דיל

 499 || יודיוו ס'טייקנביוהרעד רעטסכעה רעד
 500 || רעדנואוו-ןגער
 500 || רימ ןיא רעצימע ןעוו
 . 500 || טעָאּפ םוצ ךיל
 901 || קרָאי וינ קעטָאילביב-טָאטש

 501 || דוסילעב סעד ןופ דיל
 502 || םולח"וצ ןטעקַאנ םעד םיוב םעד טמוק סָאװ
 502 || וָאירוק ַא חוכמ דיל
 505 || יו רעדיוו טנגוי יד טוט'ס ןעוו
 504 || עלערַאמכ ַא
 504 || לימ רעד ןופ דיל
 505 || סנטילש
 506 || טגָאז טעָאּפ רעד

 507 || יקנעי רעטלַא ןַא
 507 || רעטכיל-ןוֿפצ
 507 || טעלמַאה

 508 || רעפעשַאב םוצ ריל גינעק

 509 || יי טימ
 509 || רעביירשרַאפ רעד
 150 || טכַאנ רעזירַאֿפ

 511 || סעּפע רימ וצ טנװַאד
 511 || הנומא ןיימ זיא ַאזַא
 511 || טנַאירַאװ ַַא :ךַאלרעטַאלפ

 512 || ליטשנייא

 512 || םעלעכיד אזר
 512 || טכיל-ןופצ םעד ןופ ךָאנ

 513 || ידמע התא יכ

 513 || דוס רעד
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 514 || קעלֿפטנַא-ןוז רַאֿפ
 514 || ןצלָא עלַא סֹוילּפ !

 515 || עוועמ יד
 515 || ַאקיטעָאּפ סרַא

 516 || סיױװַא גוצי-סערּפשקע ןופ
 516 || ןסייצ ןשיווצ
 517 || ןעניפעג למיה טעד טעוו שטנעמ ויב
 517 || ןגער ףיוא רעדלעוו ןופ יו שיורעג ַא טימ

 518 || ('3--'א) לגיֿפש ץ'טימ סעומש
 519 || ןציּפשינרַאב עלַא רעביא
 519 || לעמעג
 519 || טקיטסנעּפשעגס
 520 || געֹוו רעד ןעוועג שילרעטסיוא זיא'ס
 520 || דרע רעד ףיוא ןרעטש ַא
 521 || ךָאנ ןוא ןיוש

 521 || גנַאגקירװצ ס'גנַאלק סעד

 911 || ןָאסדָאה ן'רעביא העיקׂש

 522 || גנַאגמייה
 522 || ןעלטיירט טימ השעמ יד

 | 523 || לעטשּפָא םוצ |

 524 | (1-11) תלהק ףיֹוא ןוהא שודמ





 לייטּפָא רעטשרע

 ןברוח סע'נופ ךאנ
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 לײטּפַא רעטשרע

 ןברוח סםע'נופ ךַאנ

 !תייה הֿפיא

 (בויא) ץרא ידסיב תייה הפיא

 וטסיב ואוו :טגערפעג ן'בויא רע טָאה םערוטש ןופ

 ,ןתיול םעד ןפַאשעג בָאה ךיא תעשב ןעוועג

 ,ןעגניז ןרָאכ-ןרעטש עגנוי ןסייהעג

 ! ןסָאלשרַאפ ןטנורגֿפָא ,ןטלעוו טנֿפעעג

 !ןגירק טשינ רימ ףיוא טסנָאק .וטסייו טשינרָאג

 .ןגיוושעג טָאה ןוא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד טָאה בויא ןוא

 : דיי ַא םיא ףיוא טגירק סע .טָאג טגייווש טציא רָאנ

 תעשב ןעוועג וטזיב ואוו !תייה הֿפיא ,

 ,זַאג ןופ ןרעמַאק יד ןיא ןֿפרָאוװעג ךימ טָאה שטייד רעד

 ,טנערבעג ךימ סנוויוא ענייז ןיא

 ףייז ןיא ךימ טלדנַאוורַאפ

 ,טנעה עקיד'ניק ענייז ןשַאוו וצ

 ,ףיירט קיבייא ףיוא טכַאמעג ןימ-ןשטנעמ סָאד

 ייֵז אסכה:תיב ַא יו ט'שוּפיע'רַאֿפ ףַאשַאב צנַאג ןייד

 : ךיי א םיא ףיוא טגירק סע .טגייווש טָאג

 ...! תייה הפיא

 דיי ַא טייטש ןזלעב-ןגרעב ןיא

 ןזלעב-ןגרעב ןיא

 ,רענייב טימ גרַאב ןקיזויר ַא ייב טייטש

 ,רענייא -- ,ןדיי ןעוועג לָאמַא ןענייז סָאװ

 .טעלעקס רענעבילבעג-ןבעל ַא

 טפַאזנעזָאר ףסוי דניירפ טעמדיוועג

 ,רענייב טימ גרַאב ןקיזיר םעד ףיוא
 ,ןדיי ןעוועג לָאמַא ןענייז סָאװ
 : טדער ןוא רע טקוק

 ,טלעוו רעד ןופ רַאה ,ןייז רפוכ ריד ןיא לָאז'כ,,
 ,טנידרַאֿפ -- טדערעג זנוא ןשיווצ -- טסָאה וד יו
 ,יוג םעד ןופ ןעוועג רעסעב ךיא טלָאװ סָאװ טימ
 ! טנידעג ן'רעלטיה טָאה סָאװ
 !יוג םעד ןופ ןעוועג רעסעב ךיא טלָאװ סָאו טימ



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןבווח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןרהא || 20

 -- ןביולג ריד ןיא ָאי לָאז ךיא אלא,
 ! רענייב טימ גרַאב םעד טָא ךָאנ
 ,רענייא ןיימ טָאג ,אברדא זיא
 ...1יוז ַא יוו :ןגָאז רשפא רימ טסנָאק

 ,ןביולג ַָא י ךיא לָאז יו ,ןביולג ט שינ ךיא לָאז יו
 ךיא ןוא וד זַא
 "...!יוא-ןואידַא עדייב רימ ןענייז

 פא רימ טיג טלעוו ןיימ

 .,אילמּפ רעטשרעבייא רעד רַאפ ןלעטש ךימ טעוװ עמ זַא ןוא
 ,תוישק ףיוא ןרעפטנע ןזומ רימ ןעמ טעוו
 .עילַאווכ ַא ךָאנ עילַאוװכ ַא צרַאה ןיימ ןופ ןציילפ ןלעוו סָאװ

 הניכש יד יצ ,רעגייטש ַא ,ןרעפטנע ןזומ רימ טעוו עמ
 ;ןוויוא ןַא ןיא טרעדיילשעג ,דניק ַא רַאֿפ זַא ,טניימ
 ! הנידמ ַא ןגירק ןדיי ןעוו טלָאצַאב ןיוש זיא

 טולב רעזנוא ןופ ,ָאי ? הנידמ ַא
 קלָאפ סָאד ןעוו ,ןעגנַאגעגפיוא יז זיא
 ןטייק ענייז ןכַארבעצ טָאה
 -- ןסיגרַאפ ךָאנ ןזומ ןלעוו רימ טולב לפיוו ןוא)
 | -- ,(! ןסיוו ןָאק רעוו
 !ןטייווצ םוצ סנייא טמוק יוו -- רָאנ
 ! סָאװ זיא ָאט -- תונידמ ענעגייא טרעדנוה זַא ןוא
 ז טלעגרַאפ רעד ,רעפטנע רעד ס ָא ד זיא

 !ליוו ךיא סָאװ .ןגערפ ןעמ טעוו -- ! וטסליוו עשז-סָאװ

 .טלעוו ןיימ קירוצ ליוו ךיא

 ,ןעשעג טשינ ןבָאה לָאז ןעשעג סָאװ זַא ,ליוו ךיא

 -- ןעוועג טשינ ןבָאה לָאז ןעוועג סָאװ זַא

 -- בָאה ןוא סטוג ןיימ קירוצ ףרַאד ךיא

 ,טלעוו ַא ּפָא רימ טיג
 ! פָא רימ טיג טלעוו ַא

 סעקוועליַאנ

 : טלייצרעד רימ יווע ל קַאשז לָאמַא טָאה סע

 ,רָאיטקַא סעד ן'יסיאָאמ טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 סַאג יד .סעקוועלַאנ יד רעביא ,,יוג ןטמירַאב םעד
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 ,טנערבעג עשידיי טימ טנעה טימ טָאה ,ןטָאזעג טָאה
 ,סעלָאּפ יד ייב למיה סעד טּפַאכעגנַא
 ,םילכ יד ןופ שיטַאטסקע סיױורַא

 טלעוו ַא רעביא עטרעקַאלפעצ ַא טרעטַאלפעג

 -- -- םילרע עשיטַאמגעלפ-ליופ ןופ

 .רָאיטקַא רעד יסיאָאמ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה'ס ןוא
 ךָאנרעד ,ךיז טרעדנואוועג ,טפַאגעג
 ! עמַארד ַארַא'ס,, : ןפורעגנָא ךיז
 סױרַא ָאד טמערוטש סע טסייג לפיוו
 ! טנעה ַארַא'ס ! גנורילוקיטסעשז רעשידיי ןופ
 טנעה יד טימ עניב רעד ףיוא ןרילוּפינַאמ ױזַא
 .טנעקעג טשינ ,יסיאָאמ ,ךיא טלָאוװ
 ,טנעה עקידנעילפ יד ןיא קורדסיוא לפיוו
 ! טנעה עקידנעילג יד
 .סַאג ַא זיא'ס : ןעניימ ךָאד ןָאק עמ
 ."זַאטסקע ןשיטלעוורעסיוא ןופ ןיואוו רעד זיא'ס ,ןיינ

 ,םידיסח ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד יוועל קַאשז

 ,םיא דיי רעד טָאה ןגיוצעג ךיז וצ ןוא)

 סע טנעה טימ דיי השעמ טָאה ,(דיי רעקיד'חולג - ט שינ רעד
 זיא טדנעלרַאֿפ .טלייצרעד רימ
 טדנעלרַאפ ןוא יוועל קַאשז דניירפ ןיימ
 ,טנעה יד טדנעלרַאֿפ ,עשידיי יד סעקוועלַאנ יד

 : ןסיוו תורוד ןלָאז רָאנ
 ,ןליופ ןיא ַאזַא קלָאפ ַא לָאמא ןעוועג

 .זַאטסקע ןעוועג זיא לדנַאה ןייז ךיוא סָאװ
 .ןדיי ןופ טנעה ןעילפ ןגעלפ'ס ואוו ,סעקוועלַאנ ַא לָאמַא ןעוועג
 עשרַאוװ ןיא לָאמַא ןעוועג
 .סַאג אוא

 עשרַאװ ןיא לָאמַא

 ןציקס רעדָא רעדיל ךעלטפעה טימ

 -- עשרַאוװ ןייק ןעמוקּפַארַא ייז ןגעלפ

 .סַאלב ,טלמױכעגּפָא ,ט'מולח'רַאפ
 ןציז טרָאד ייז ןגעלפ עקירעגנוה

 סאלק רעדנוזַאב ַא -- ,ןטרָאג ס'יקסנישַארק ןיא

 .(יא) בליז עטייווצ יד ריטנעצקַא -- יסיאָאמ :גנוקרעמַאב
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 ,ןטַאוַארק עשירַָארעטיל טימ טייל ןופ

 .קיצכעל ןוא םורפ -- ןגיוא ןוא ,רָאה עגנַאל טימ

 ןטַאט ןיימ וצ ןייגפורַא ,ן'צרפ וצ ךיז ןדלעמ ןגעלפ ייז

 ,קיצכעז עקסילש ףיוא

 .רעטכיזעג ערעייז ןופ טקוקעגּפָארַא טָאה טסנרע ַאזַא ןוא

 יז יו רעטכיד רעמ ןעוועג טייז ריא ,רע'מולח עליטש ריא
 ,רעטכיד

 .טנעקעג טשינ ןביירש טָאה ריא שטָאכ

 קיצכעז עקסילש ףיוא לָאמַא ךיז טָאה ריט יד
 ,ריט רעד ןיא ןבילבעג ןייטש זיא ל'רוחב ַא ןוא טנֿפעעג
 ,טנעה יד ןָאטעג ביוה ַא ןע'נכוד סוצ יו
 ,תושלח רַאפ עגר ַא ,רעטעֿפַאסרַאפ ַא ןוא

 יקצולירּפ : טלַארּפעגסױרַא
 .טנעלַאט 'ַאה'כ זַא ,טגָאזעג טָאה

 ףייה עשידיי

 ףייה עשידיי רעוועשרַאװ

 : טרעהעג חסּפ-ברע ןבָאה
 ּפָארַא סטגָארט ,ּפָארַא סטגָארט
 -- לּֿפַאג ,לסיש ,לֿפעט ,לפעל
 ,ט'רשכ'עג טרעוו צלַא
 ! ט'רשכ'עג טרעוו צלַא

 ףייה עשידיי רעוועשרַאוװ

 : טרעהעג ןרָאי טימ רעטעּפש ןבָאה

 ! סוָאר' ,ןדוי ! סוָאר'

 .טנעוו ןבָאה טרעדיושעג

 ,טעליוקעג טרעוו צלַא

 .טנערברַאֿפ טרעוו צלַא

 ןרָאװעג זיא
 -- ףייז -- ךיור -- ׁשַא

 .ףייה עשידיי יד רעמ ָאטשינ

 דנַאטשּפױא-ַָאטעג ן'כָאנ

 .ןעקנַאט עשטייד ןלירב ָאטעג ןיא
 .ןעקנַאלב ןעלמיה

 .ןעמושז ןענַאלּפָארעא
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 צנַאט ַא ייז ןביג ןכיוה עלעה ןופ

 סעבמַאב ןֿפרַאוו ,רעטנורַא

 אנאגעלע טימ ןוא טּפַאשגנירג טימ

 .ןעמולב רעטנורַא טּפרַאוװ עמ יו

 .טניוו ןייק ָאטשינ .גָאט רענייש ַא .טנערב ָאטעג'ס
 ,טנרָאװַאב עשיליופ רעזייה ןענייז

 -- ַאטעג ן'רַאפ ןסיורד .ןרָאוװעג ליטש .סעבמָאב סיוא
 סעסקיש עטצופעגסיוא .ס עי ַא ג רעװעשרַאוװ'ס
 .טנרַאֿפ ,עקידרעטכעלעג ,ךיז ןֿפוטש

 גַאט םענעי ןבָאה ָאטעג ןיא
 .ןדיי עטצעל יד טנערבעג

 .טנרָאגעג ךיז ןבָאה ןכיור עצרַאוװש

 םייוג יד ףיוא .םינּפ סָאד טרעקעגּפָא טָאה טָאג
 .טנרָאצעג טשינ רענייק טָאה

 ןעיוא עטרַאנעגֿפָא

 (עשרַאוו רענעזעוועג ַא ןוֿפ)

 .עילע ןוא ךיא ,םירבח-לוש רימ ןענייז ןעוועג
 -- עטַאט ןייז

 -- לוויטש ןיא דיי רעגנערטש ,רעכיוה ַא
 -- בוטש רעייז .דיסח רעניזדַאר ַא
 ךׂשמה רעקיד'מיברה-תושר רעמערָא ןַא
 אינסכא ןַא ,רענַאקשיצנַארֿפ רעד סַאג רעד ןופ
 .צניװַארּפ רעד ןופ ענערַָאֿפעגנָא רַאֿפ
 ,רעטסעווש ס'עילע ,עינַארפ טָאה ,בוטש רעד טָא ןיא ,ָאד
 ,צנירּפ ַא ןופ ט'מולח'עג
 יניבל יניב
 .ץיקסווַאנַאגַאק טימ טריצַאֿפש יז טָאה

 עילע ייס ןוא עינַארפ ייס
 .טענַאבָאבַאז ס'נטַאט םעד ןופ ךיז טכַאלעגסיוא ןבָאה
 ז עילע ןוא .צנירפ רעד ןעוועג טָאג ס'עינַארּפ זיא'ס
 ,לסייוו ןופ גערב סייב ,טכַאנרַאפ ַא לָאמנייא
 ,ןרעטש עטשרע ןופ טכיל םייב
 : ןגָאז םיא לָא'כ ,ןטעבעג ךימ רע טָאה
 ! טָאג זיא סָאװ
 .ןרעלקרעד טּפַאשנסיוװ יּפ-לע סָאד לָאז ךיא ,טלָאוועג
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 טַאהעג הנותח לזמל טָאה עינַארפ
 .צנימ לסיב סָאד טלעפעג טשינ טָאה'ס .טנַאקירבַאֿפ ַא טימ
 ,טצנַאלגעג טעפ ןבָאה עריא ןֿפיל יד
 ןגיוא עטרַאנעגּפָא יד רָאנ
 .ץנירפ םעד טכוזעגמורַא צלַא ןבָאה
 ןסָאגעצ ןעוועג זיא יִז
 .ןריויעצ ןוא
 ,ןסָארדרַאפ ריא טָאה'ס
 טנַאקירבַאֿפ סעד טָאה יִז יאמלה
 .ןריובעג דניק ַא

 .ןעזעג טשינ ןרָאי ךיא בָאה ץעילע ןוא

 .עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא ּפָא רענייא ךימ טלעטש לָאמניײא
 .ןענעקרעד וצ טשינרַָאג ,ןבעל'כ ! עילע

 ןגיוא עטרַאנעגּפָא ,ןֿפייײלש עטיורגרַאפ-ירפ

 .רעטסעווש רעד ייב יו

 .ןינעל ןרָאוװעג טַאהעג טָאג ןייז זיא'ס

 וצ טַאהעג טייצ טרָאד טָאה .סעמרוט ןיא ךיז טרעגלַאוועג

 .ןטכַארט

 .טָאג רעשלַאֿפ ַא סָאד ךיוא זיא'ס : ןסָאלשַאב ףוס םוצ

 .ןענערב רעייפ ןייא ףיוא עלַא -- רע טגָאז -- ןגעמ ייֵז

 ! טָאג זיא סָאוװ : עגַארפ ןייז ןיא ךימ ןָאמרעד'כ

 | ןגיוא עטרַאנעגּפָא ענייז ןיא עז'כ ןוא

 .םעיינ ַא ,ןרעדנַא ןַא גערפ ַא ןעמיושמורַא

 וש טנע מ ויא ס ָאוו :ןגיוא יד ןבָאה טגערפעג

 .טַאהעג ןעעסיוא טוג ַא טָאה רע

 ,טייז רעשירַא רעד ףיוא סױרַא רע זיא
 .ד ַאישז ד רעשילױּפ ַא ןרָאוװעג

 .דַאישוד רעקיסנַאוװגנַאל רעד טייטש רעטסיולק סייב

 : וצ ֿפָאק טגייל ןוא טייטש

 עשידיי יד ןגיוא יד

 } וצּפַארַא רע טלַאה

 -- טנַאה יד לטעב םוצ סיוא טיצ

 : הנווכ רעמורפ טימ טלּפערּפ ןוא

 סוזעי עישזדנעב ךעינ

 -- -- ינָאלַאװכָאּפ סוטסירק
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 ,סױרַא ןעניז ןופ םיא טייג לָאמנייא
 ,יוג ַא זיא רע זַא
 סױרַא ךיז טסייר לּפערּפ םעד טָאטשנַא ןוא
 .יֹוא רעשידיי ַא םיא ןופ
 ,עמורפ ַא עיוג ַא סָאד טרעהרעד
 .יוזַא ןוא ױזַא : ןשטייד יד יז טלייצרעד

 .דַאישוד םעד ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה
 ,דנו-ענ ןעוועג גנַאל : קעװַא זיא יו א רעד רַאנ
 ךיל ןיימ ןיא ןיירַא זיב

 ,דיי סעד ןגעוו
 .דַאישזד ןשילױּפ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 קילַאיב ןעוועג זיא סָאװ ,לַארטסַא ןַא

 .הנבל עטזַאגרַאפ ַא
 לַארטש רעטיוט ריא
 ,לַארטסַא ןַא ףיוא טלַאפ

 .רענייטש ןשיווצ טעקנָאלב סָאװ

 :לַארטסַא רעד טעז
 טַאלב ַא ךיֹז טרעגלַאו סע

 .רעניײלַא-ןייא ןַא

 לטעלב א ,טַאלב ַא

 ייהגרהה ריעב,, ןופ

 .לַארטסַא רעד ףיוא טביוה

 וליפא טשינ רע טעז טציא
 ,הניכש עצרַאוװש יד
 וועינישיק ןיא טָאה רע סָאװ
 .לַאטש ַא ןיא ןעזעג

 ,ןייטש ַא ףיוא ךיז טצעז רע

 .ליטש יו רעליטש טפַאג

 .ןייטשרַאפ וצ טשינ זיא'ס

 לירב ַא ס'בייל ַא

 .ןושל ןייז ןעוועג זיא

 ז ןעוו ךָאנ ? סָאװ ךָאנ

 .ןיוש ָאטשינ טשינרָאג זיא'ס
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 סערדַא ןיימ

 .סַאג רעטפלע רעד ףיוא ,םענעי ייב ןיואוו ךיא

 .סערדַא רע'תמא ןיימ ט שינ יא סָאד רָאנ
 .תעגושמ ןוא רַאמשַאק ןשיווצ ןיואוו ךיא

 .טדניוושרַאפ גָאטרעטניװ רעצרוק רעד
 דניצ טשינ ,שטנעמ .טרעטצניפ רעמיצ ןיימ
 סעגרַאֿפ -- ןָא ערטקעלע
 עטייוו ןשינרעטצניפ ןיא ! טכיל ןיא

 ,דניק ןייד ,בייוו ןייד ,קעװַא ייז ןענייז
 .םַאטש ןייד ,רוד ןייד

 קַאהרַאֿפ ענייד ריט יד
 רעטפלע רעד ףיוא ,ןטעהנַאמ ןיא םענייד רעמיצ ןיא ,ָאד ןוא

 ,סַאג
 קַאז ַא ןיא יו ךירקרַאפ
 .תעגושמ ןוא רַאמשַאק ןשיווצ ןיואוו ןייד ןיא

 ץרעלדָאב ּוצ דיי ַא

 ןופ ןעמולב ענייד ןופ ןעמופרַאֿפ יד וצ טקעמשעג בָאה'כ
 : ,סטכעלש

 ,סטכעלש ןופ ןעמולב ענייד ןעמוקַאב ךיא בָאה טנייפ זיב

 ,דָאנג ןופ ןעמולב ףרַאד'כ : ןעמונַאב ךיא בָאה רָאלק ןוא
 .טָאג טכוז רעיורט ןיימ -- לווייט םעד ליוו ןילּפס ןייד

 ,סטכעלש ןופ ןעמולב ענעי ,ןעוועג יז ןענייז סָאװ

 ,סטכעלש רענרעדד ןזיר } סעּפָאריײא ןוא ענייד

 .סטכעלש ןופ רענרעה טימ ןכעטשעצ ןוא ןכעטש סָאװ

 ,ןילּפס ןייד טימ ךיד ,ךיד ךיא קיש סענייד לווייט סוצ

 ,ןירג ףיֹוא עטברַאפעג יד ,ענעגושמ יד רָאה יד טימ
 ,צנַאלג םעד טימ ,טסנוק רעשיטיליפיס ןייד טימ
 .אנאדאקעד ןייד ןופ צנַאלג ןרעטצניפ סםעד

 ! סטכעלש טימ ןָא ךיז ןעמולב ןרעק ןָא ןעוו ןופ

 ! סטכער סעּפע ןיק זיא ןָא ןעוו ןופ
 ,סטכעלש ןופ רעלטסניק יד ,ןכיילג סנייד ןוא וד
 ,סטכעלש ןופ ןעפַאלקש ערעדנַא יד ןוא סדַאס-עד יד
 אכעלעג רעייא ןופ סױרַא טשינ ןעד זיא
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 סטכעלש ןופ קיטסימ רעד וצ
 ...! אכעקעג-שיילפ-ןדיי ס'יצַאנ םעד

 1909 ,עשרַאוװ : עיפַארגָאטַאּפ ַא

 טזָאלעג ךימ ןסירג טָאה געט יד
 .ןיינ טרעדנוה ןצניינ ןופ עשרַאוװ

 ןעמוקעג ןיירַא טנַאה ןיא רימ זיא'ס
 עיפַארגָאטַאֿפ ַא סניימ
 : רָאי סענעי ןופ

 עיפַאטיּפע ןַא
 ,רָאוו רעגנוי ַא ףיוא
 .עיזַאטנַאפ עטלַא ןרָאוװעג זיא סָאװ

 ןיינ טרעדנוה ןצניינ ןופ עשרַאוװ
 ,סאג ריא טימ ןוא בוטש ריא טימ ןזיוועג רימ ךיז טָאה
 וליפא טרעהרעד בָאה'כ ןוא
 קיצכעו עקסילש ןופ גרַאוװרעדניק שי'דיסח יווװ
 ַאנַאסינוא םינֿפ-לבקמ זיא
 : סַאלק ןטשרע סםעד ןופ לטסיזַאנמיג ַא ,ךימ

 ,ַאזַאח-קָאוװטויל
 ,ושט-ושט-ושט

 ,ַארַא דרע'רד ןיא ךָאד גיַאל

 ! וןיל-ויל-ויל

 טנַאמרעד רימ ךיז טָאה'ס

 ,עקסילש ףיוא ףיוה סםעד ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד

 ,עגַארּפ ןופ רענעזעוועג ַא רוחב-לביטש ַא

 ,טַארעטיל ַא ןייז וצ ךיז ןטינשעג טָאה סָאװ
 .קרַאטש וצ םיא ייב ןעוועג טשינ קשח רענעי םינּפא זיא'ס רָאנ
 טשרעביל ןרָאוועג רע זיא
 ,בצק השמ ןופ טנַאה עטכער יד

 .קרַאק ןטיור ן'טימ טריווזיוה םעד

 ענירעלעּפ יד טנַאמרעד רימ ךיז טָאה'ס ןוא
 ,ץרֿפ שובייל קחצי ןופ

 .עטכָאקעצ ַא ,עטכַאפעצ ַא ענירעלעּפ ַא
 טנַאמרעד רימ ךיז טָאה'ס ןוא
 ,םיױבטסַאמ לאוי ןעמָאנ ן'טימ רעלָאמ-ןבוטש ַא
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 רעקיטש ,טרַאצַאמ רעקיטש ןעגנוזעגסיוא טָאה סָאװ
 ,רענגאוו

 ,סער'ַאילומ יד ,ענייז םירבח יד ןוא

 ; קינטַארעטיל : ןפורעג סיא ןבָאה
 ,ידוקש ןופ לקַאוװטיל ַא טנָאמרעד רימ ךיז טָאה'ס ןוא

 ,ףַאש לארשי רעקשטירַאד ,רעקירעדינ רעד
 ריֿפַאּפ טצונעג ךעלכיטזָאנ טָאטש טָאה סָאװ

 ,ןרוטקערָאק ןופ
 ,סעצנָאו עקידנעגנעהרעטנורַא יד ,עטכידעג יד טימ ףַאש
 וֿפַאמ םהרבא ןופ קילבנָא םעד רע טָאה טַאהעג סָאװ
 ןעוועג רע זיא טבילרַאֿפ ןוא

 ,סנירעכַאל עגנוי יד ,סנירעדייר-שיאיירבעה יד ןיא
 .ס'רעװַאכַאל לשיפ סרעטסעווש יד
 ,טנָאמרעד ךימ ךיא באה אפוג ן'רעוװַאכַאל ןיא ןוא
 ,ןכש ןטרעלקרַאפ ןוא ןכיילב ,ןכייוו רעזנוא

 ,ענירג ענעי ןבעגעגסיורַא טָאה סָאװ
 עניד ןוא עקשטיגנוי
 ן "םיפשר,, ןופ ךעלטפעה

 ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה ןכַאזו טנזיוט ַא ךָאנ ןוא
 ןכַאז טנזיוט עלַא רעביא רָאנ
 ,םיובנזָאר עזערעט טצילבעגפיוא םיצולּפ טָאה
 ,עשזמָאל ןופ יז טָאה טמַאטשעג סָאװ
 ,ןילרעב ןופ יז-זיא ןעמוקעג

 טנוװַאהַאב קנילרעטעמ ןיא ןוא ןעסביא ןיא ןעוועג
 .טנוואדעג רָאנ ,טנעיילעג טשינ יז טָאה ן'עטעג ןוא
 ,עזערעט יד ,ןכָארֿפשעג שטיוד רעמיא טָאה יז
 סיפ זיב ֿפָאק ןופ ןעוועג יז זיא לופ ןוא

 ,טלעוו יד ,טלעוו יד ַא .םזַאיזוטנע טימ
 ! טלעוו עסיורג ,עסיורג יד
 םענייא ןדעי טימ טָאה יִז
 .טלענקעג סייה עיצַאזיליוויצ

 טסואוועג ןעד וטסָאה סָאוװ ,ערעייט עזערעט
 ! טלעוו ןופ

 טסואוועג רימ עלַא ןבָאה סָאװ
 ! טלעוו ןופ

 טנַאקעג ןַאד ןסיוו רענייא רעזדנוא טָאה סָאװ ןוא
 ,ןייווש ןטקנעוװשעג טולב ןיא ,ןשיצַאנ ַא ןופ
 | ,טלָאמעד
 !ןיינ טרעדנוה ןצניינ ןיא
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 גיסַאנ דערֿפלַא

 ביוטש ןיא ייז רַאפ טרעגלַאוועג ךיז טָאה רע ןוא

 ,רעטעררַאפ רעטלַא רעד ,ןבעל טעשטנַאילקעג ןוא

 ,רענעזעוועג רעד רעלטסניק רעד ןוא גיהנמ-סקע רעד

 טָאה סָאװ

 ,רעטעג יילרע'לכ טימ ןבעל צנַאג ַא טריטעקַאק

 עּפַאל ריא ןיא טּפַאכעג םערָאוװ ַא יו םיא טָאה'ס זיב

 .ָאֿפאטסעג יד

 : טונימ רעטצעל רעד ןיא רשפא רע טָאה טכַארטעג ןוא
 ,טלָאצ סָאװ טָאג ַא ,רעקיצנייא ןַא טָאג ַא ןַארַאפ ,ָאי
 -- -- = רטונו-סקונ רעקיטכערעג ַא

 ,ןעוועג הכוו רע טָאה טנעה עשידיי ןופ ןוא
 .רעטיוט ַא ןלַאפ וצ ,גיסָאנ רע'סואימ רעד

 ...לָאמַא רע טמוק ןוא

 ,לָאמַא רע טמוק ןוא

 ,ןַאמרעגנוי רעקסטַאווכ רעד
 ןברוח רעזנוא ןופ ןוא

 ןַאמַָאר םעד רע טביירש
 ,ןענַאמַאר רעביא
 דניצַא םיא ךיא גָאז
 ; ןענַאדנופ םיא גָאז ןוא
 ןײרּפ-לבָאנ םעד ןגירק טסגעמ

 וליפא זיירֿפ םעד יצ
 -- ,ארוב םעד ןײלַא ןופ
 ,הליחמב ,ןביילב טעוו

 הרוחס ענעפיירט ַא
 ,סטפירשעג צנַאג ןייד
 ןרעה טשינ טסזָאל וד ביוא

 ,ַאזַא יירשעג ַא
 ןעיירשעג עלַא סָאװ
 ןעייוו עשידרע ןופ
 םיא ןגעק ןענייז
 .ץפיז רעשילידיא ןַא
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 רימ טימ תוכייש יד

 ,ליּפש יד ךיוה וצ .ןליּפש רעמזעלק יד

 .ליפ וצ טסעג יד ןוא ךיוה וצ ליֿפש יד

 .ליטש יױזַא זיא יז .הלכ יד ליטש ןוא

 ;רעהַא ָאד רע טמוק ןענַאװ ןופ
 ! רע זיא'ס ! רע זיא'ס .סיא טעֶז ,םיא טרעה יז

 ,טייוו יו ןופ טמוק רע .ןתח ריא טשינ זיא'ס
 ,טייצ רעדנַא ןַא ןופ ,טלעוו רעדנַא ןַא ןופ

 : סייוו יז ןוא ןעוועג רעריא לָאמַא זיא רע רָאנ
 .סייה ױזַא טבילעג רענייק טשינ יז טָאה סע

 : טלַאק זיא ּפיל ןייז שטָאכ ,טרָאװ ןייז זיא סייה ןוא
 .טלַאטשעג ןייד טכוזעג גנַאל בָאה'כ ,גנַאל בָאה'כ,

 ,טייצ יד טָא ,טלעוו יד טָא ,לֵאז םעד טָא זָאלרַאפ
 ".טייז ןיימ ייב ייז ןוא רימ טימ םוק ןוא

 ,ליטש ױזַא טדער רע ,ליטש ריא וצ טדער רע

 .ליּפש יד ךיוה ןוא ,הלכ יד זיא ליטִש ןוא

 .טלַארּפעצ זיא ריט יד .קעוַא יז טסייר רע

 -- -- -- .טסעג יד טֿפעלֿפעג

 .טלַא זיא השעמ יד

 ריש רעד טָא רָאנ .וויטָאמ רעד לַאנַאב
 ,רימ טימ ,רימ טימ -- תוכייש ַא טָאה
 ,טלַאטשעג ריא ךוז ךיא .ףוס רעד שרעדנַא שטָאכ
 .טלַאק ןוא ןיוש טיוט ןיב ןײלַא ךיא שטָאכ

 ,ץלַא ךָאנ ךיא בעל עטיוט עלַא יוװ רָאנ

 ,סטלַאק ַא ,סרעטצניפ ַַא ךיא בעל ןבעל ַא ןוא

 ,דלַאוװג ַא ךיא רעגַאב טלַאטשעג ריא וצ ןוא

 קירוצ ריא טימ ךיא ליוו ןרָאֿפ ןוא

 .קילג ןטלַא ןוא רעיורט ןטלַא וצ

 ,דנַאל סָאד ! ריא וצ ןעמוק ךיא לָאז יוו רָאנ

 ,טנַאקַאב:טשינ רימ זיא ,ךיז טניפעג יז ואווַא
 .רוד ריא טשינ ןעק'כ ןוא ,טלעוו ריא טשינ סייוו'כ ןוא

 ,רָאפ רדסכ רימ טמוק סעּפע רָאנ
 ,טייצ ריא ןיא ,דנַאל ריא ןיא ,טלעוו ריא ןיא ,טרָאד זַא
 ,טייל ערעדנַא ייב ןוא געט ערעדנַא ןיא

 ,טייוו ױזַא ,טייוו הנותח ריא רָאפ טמוק
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 ,ויא סע ןעוו יו טייקנייש ריא רעסערג זיא'ס ןוא

 ,סיו זיא םינֿפ ןייז ןוא ליואוו זיא ןתח רעד ןוא

 .ליטש זיא יז רָאנ ,ןליּפש רעמזעלק ןוא

 ,ליּפש יד טשינ טרעה יז ,ןתח ריא טשינ טעז יִז

 .רי מ ןופ -- יז טכוז סָאװ ןטיוט ַא ןופ טכַארט יִז ןוא

 .ריִש םוצ תוכייש ןיימ זיא ,סָאד ָא-טָא ,סָאד ןוא

 ...ןעֹוועג רימ זיא טרעשַאב טשינ

 ,עשרַאוו ןיימ ,ןעוועג רימ זיא טרעשַאב טשינ

 ןציז וצ טנעוו-ַאטעג ענייד ןשיווצ

 .ןדיי טימ רענעגנַאפעג ַא

 ,ןנימ-רב ַא ייב יו רעטרעגנעלעגסיוא ןַא זָאנ ַא טימ

 ,ענעבָארגעגנייא ןגיוא-לבא טימ

 ךיא בָאה -- ,טסנעּפשעג בלַאה ןוא שטנעמ בלַאה

 טרעדנעלשעגמורַא

 ,ןפַאלעג ןײלַא ךיז ןופ ,קרָאי-וינ ןיא

 ןבירשעג ,קידנפױלטנַא ךיז ןופ ,ןוא

 רשפא רָאנ .סָאוו ךיא סייוו ,ןעמַארג ,םירמאמ

 ןעמוקעג זייוונטייצ ,ַאטעג ןיא ,ןיהַא זיא

 ,סורג ַא רימ ןופ טכַארבעג ןוא ךיא:לַארטסַא ןיימ
 רַאברַאה לריוּפ ךָאנ) םענעבירשעג-טשינ ַא ףירב ַא
 טימ רעקרַאפ-ףירב רעקיד'מיזמר רענעטלעז רעד ךיוא טָאה

 עשרַאוו
 רעטייווצ רעד ךיא ןיימ ביוא .(ןצנַאגניא טלעטשענֿפָא ךיז
 ןיהַא טרָאד לָאמטסנעד טרעדנַאװעגקעװַא טָאה
 ,(םיקחרמ ןופ טשינ סייוו ךיא-לַארטסַא רעד)
 ,ןייטש עילָאט ןיימ ןעזרעד םיא רשפא טָאה
 עטרעטיצרַאפ ַא ןוא ,ןקיטסייג םעד בייל ןיימ
 בָאה ךיא יבַא ?וד ,סע טויב וד : טגערפעג
 .עקירעמַא ןיא ,ןטרָאד טויב וד זַא ,טניימעג

 יבארגומ ףיוא רעוועשרַאוװ-סקע ןַא

 ןקיגָאט ןופ צרַאה ןיא ,יבַארגומ ףיוא ,ביבא-לת ןיא
 ,רעדימרַאה

 רעטרעהרַאֿפ ַא -- ןבילבעג ןייטש ךיא ןיב
 ,רעטרע עטייוו:-טנעַאנ ןופ ענעטינשרַאפ גנַאל ןשיורעג ןיא
 ,רעדירב עקידעבעל-טשיניגנַאל ןופ שינעלמוט רעקידעבעל ןיא
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 רעדילשעג ןקיכַאק ןצנַאג סעד ןיא

 .רענַאקשיצנַארפ ןוא סעקוועל'ַאנ ,עשנעג ןופ

 טָאטשנָא שיור ! רעכעה ,רעכעה שיור ,יבַארגומ ,שיור
 .טָאטש ןיימ לָאמַא ןעוועג זיא סָאוװ ,רעשידיי רעד טָאטש רעד
 ,ןשַא יד ןופ ןייטשפיוא רעזנוא ,ןייז-ןַארַאפ רעזנוא
 רעדימרַאה ןייד ןופ קיזומ רעד ךרוד לָאז
 ,רענַארַאפ צלַא ,רענַארַאֿפ זנוא ןכַאמ
 -- ץשער'עג עשידרַאגנַאװַא ענייד ךרוד ןוא
 ,ןשַאררעביא ןטלעוו

 יירשעג ַא יוװ

 ןטקה ינא -- טפערט'ס ןוא

 ןטש רעד זיא שטנעמ רעד : ליפ

 .תוומה-ךאלמ רעד זיא ןיילַא רָאנ רע ןוא

 ,שטנעמ םעד רע ביא ןוא ,שטנעמ צו ח מ ןוא

 ,יירשעג ס'למיה םעד יוװ

 -- תובא עניימ ןעוועג ןענייז

 יז ןיולב

 תופירש ןופ הפירש רעד ךָאנ ,טציא ךיוא
 ,ייוו ןטסקיאייוו סעד ןעייוו ןופ ןוא
 -- ןרעיוד ןוא ךָאנ ָאד רימ ןענייז
 ,יירשעג ס'למיה םעד יוװ ,יירשעג ַא יוװ
 .ןרעיוא עשיאייוג ןיא

 הכוס ןיא
 ,לגניי ַא ןעוועג ךָאנ לָאמטסנעד ןיב'כ

 .ןסעגרַאֿפ טשינ סע ןָאק'כ ןוא ,רעוועשרַאו ַא לקַאוװטיל ַא
 טנעלעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,על'הכוס ַא ןיא
 ,הריד ס'דמלמ סעד עּפיל ןופ טנַאוװ-ןסיורד רעד ןָא
 ןסעזעג טֿפַאגרַאֿפ ךיא ןיב
 .רעביאנגעק דיסח ַא דיי ַא

 הריצי רעד ןופ דוס רעד

 טרעטַאלֿפעג קיד'הניכש ןוא קיד'ייניס טָאה

 תואיּפ ןוא דרָאב ןייז ףיוא

 .תועימק ייווצ -- ןגיוא יד ףיוא ןוא

 ןצנַאגניא רע זיא ןעוועג

 .ןצנַאלג עקיד'השודק טימ רעטרעצנַאּפַאב א
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 ןסעזעג קרָאי-וינ ןיא ט'לבאי'רַאפ ןיב ךיא ןעוו ןוא
 ן'תעל-תעמ ערעטצניפ ןופ עטסרעטצניפ ענעי ןיא
 יד ןיא ןדיי טרעדיילשעג טייז-רענעי ףיוא טָאה ןעמ תעב

 ,סנוויוא
 טלַאטשעג סָאד לָאמנייא טשינ רימ וצ ןעמיוושרעפַא טגעלפ
 ,סנייז קלָאפ עצנַאג'ס יו ,זיא סָאװ ,דיי םענעי ןופ
 ,טלַא טשינ ,גנוי טשינ ןעוועג

 .קיבייא רָאנ

 רקיע רעד
 ,דצה ןמ ױזַא ךיא ייטש
 ,די'בח ןופ שטנעמ רעד ,רעטָאפ ןיימ יוװ ,וצ ךימ קוק
 טכַאמרַאפ בלַאה ,טכַארטרַאֿפ טציִז
 : רכינ ןוא ,ןגיוא יד
 .טייו ץעגרע ט מיוו ש רע

 :ןע מואווש רע ד יוװ ךיז וצ רע טדער גנילצולּפ
 -- רקיע רעד
 .ןעמוק לָאז חישמ זַא ,רָאנ זיא רקיע רעד

 רעטרעוו יד ןופ םעט םעד
 : ןעמוג ץפיוא טציא זיב ךיא ריּפש
 .ןעמוק לָאז חישמ זַא ,רָאנ זיא רקיע רעד

 ,שטייד רעד המוא ןיימ טקיליטרַאפ תולג ןיא טָאה'ס

 ,אתלחתא ס'הלואג רעד ףיוא-טייג חרזמ ןיא

 ,רקיע סעד עגנוי טשינ ןסייוו'ס רָאנ

 .עטלַא יד ,ענע'י ןבָאה טסואוועג סָאװ סָאד

 ןעמוק טשינ חישמ טעוו'ס גנַאל יו

 הניכש רעד ןוא שטנעמ םעד ןעגנערב ןוא

 ,המלש הלואג יד

 ,ןעמורב קידקטייוו רימ ןיא ץרַאה סָאד זומ
 .המיא טימ ןייז טשימעג הנומא ןיימ זומ

 רעביאנגעק -- רעטָאּפ ןיימ וצ

 - סַאג עשידיי עקירילָאק-ןענָאילימ ַאזַא
 ,טלעוו טייז רענעי ןופ

 זַאג ןוא רעייפ טייז רענעי ןופ
 : טיוט טייז רענעי ןופ
 ! טושקד-אמלע רעקיזיורב רעסיורג ַאזַא
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 ! סַאג רעדנַא ןַא -- טייז ר ע ד ףיוא
 ,ןדיי עקידעבעלמוא ןופ סַאג
 -- ,ז"עלב ןופ סַאג

 .רענייב עטיוט ןופ יײרעּפַאלק ןוא יִז זיא טכַאנ
 ,ןכליה רענייב יד רעכעה סָאוװ
 .רענייטשרַאֿפ עמוטש סָאד רערעווש אלַא

 רעבירַא ךיא קוק ןענַאד ןופ

 ,רעביאנעגק ,ןיהַא

 :ת סנ כ רעד וצ

 זיא תמ רעדעי ואוו

 .םעטָא ןוא לּפַאצ

 ,םיטבש עשידיי יד ןשיווצ ,רעביאנגעק

 ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ,עטַאט ,ךיד ךיא עז

 .םינוגינ רע'ד"בח ןופ טלגנירעגמורַא

 .םינוקת ןקתמ טסיב

 .עטַאט ,רימ ףיוא קוק ַא ביג .םוא ךיז קוק
 !ןבעלמוא ןיימ טימ ןַאט ךיא לָאז סָאװ
 ! אתתלד אתורעתא טיג רעוו
 -- השודק ֹוצ ןעגנַאגעג ןיב'כ
 .קנַארק וצ טויב : טגָאזעג יִז טָאה
 .ןועגש ט'נקסּפ'עג טָאה -- ,קנַארק קינייװ וצ
 קנַאצ א רימ ףיוא ןָאטעג טָאה דרָאמטלעז
 .ןנימ-רב ןייק טשינ טוט ךיא : ןגיוא עסייה טימ

 ,רימ וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה תובצע זיולב
 ,רימ וצ טרעקעגוצ
 .ןעמערַאברעד ךיז טלָאװ יז יוו

 ללּפתמ ייֵז ןוז ןייד רַאֿפ

 ,ןבילבעג ןענייז סָאוװ ,יד עלַא רַאפ ןוא
 ,תיראש רעד רַאֿפ

 ,ןדיימ יז ןָאטעג טָאה השודק סָאװ

 ,ןדייל עריא טקילעזטיילעג טשינ -- ןועגש

 .ןדיינשרַאפ טלָאוװעג טשינ דרָאמטסבלעז

 ! הארו -- רעביאנגעק ןופ קוק -- ,טבה
 ,ייז רַאפ ןוא רימ רַאֿפ טעב
 ןרעטש יו ךיז ןדניצ סָאװ הנו מ א תויתוא יד זַא
 ןרעטש ס'היח רעטשרעביוא רעד ףיוא
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 ןדניצ לָאז תויתוא יד טָא -- טכַאנ ייב טכַאנ
 רעניימ ןוא טכַאנ רעייז רעביא
 ! טנַאה עקיבייא יד
 לארשי:תיראש ןופ סעוויוס יד זַא ,הליפת וט

 ,םידגב עקידנצילב ןרעוו ןלָאז
 לארשי-תיראש ןופ ןבעלמוא םעד ןופ זַא

 ,םדא רעיינ ןייגרעפַא לָאז
 -- וחירי ןופ ןרעיוט יד ןפרַאוװמוא טעוװ סָאװ רעֶד
 .אחישמ-אכלמ

 1947 ,רעבָאטקָא ,קרָאידוינ

 ןרעטש לארשי

 ,ןרעטש יירד יד יו רעמ שּפיה ַאד ןיוש זיא ןסיורד
 .הלדבה יד ןטרַאװ לָאז .זיוה ןיא קיד'כשוח זיא'ס רָאנ
 טגנערברַאפ ליטש .תבש םעד ןרעגנעלרַאפ ליוו רעטָאפ ןיימ

 .ןרעטש לארשי טימ רע
 אלמ סלוע ןַא זיא'ס -- רעמיצ ןיא טרעוו טײײקצרַאווש ןימ אזא

 ַא קיטסַאה ןוא צרוק רע טיג גנילצולּפ .טייקצרַאוװש ןופ
 ,יירשעג

 .סעומש רעד סיוא רעדיוש ןיא טייג'ס .ןרעטש לארשי
 ןעועג ...ייז :ןרעטש ,טלמַאטש רע !ןעשעג זיא סָאװ

 ...ייז ָאד
 ! רעוו ,רעוו --

 ןיא-ואוו !; הרבח ַארַא'ס -- ...הרבח יד . ..ייֵז ,ונ --
 ! הרבח יד

 ,םשה טביולעג ,ונ . ..ןֿפָאלעגייברַאפ ! ואוו --
 --,םענ ַא ,ךימ ןַָאט ּפַאכ ַא טלָאוװעג ...רעמ ןיוש ָאטשינ
 !אישק ַא טייל-הרבח יד ףיוא סעּפע זיא'ס
 . ..עשַאנ-עשַאוװ ןייק ָאטשינ ךָאד זיא ייז ייב
 ! ןיוש ןוא -- ּפַאכ א

 .ןליוּפ ןיא ערעדנַא ןַא טכַאנ ַא זיא'ס .ןרָאי ןענייז רעבירַא
 ערָאוװ םילבחמ .ךָאוװ-לווייט ןופ רָאנ ,ךָאוװטוג ןופ טכַאנ טשינ
 טשינ ןעילפ ייז .טלַאטשעג-שטנעמ ןיא שטָאכ ,תועדה לכל

 ,ןליוק ייז .ייברַאֿפ

 ;ןעכירעי :ןעייל --- וחירי

 ;עחישעמ עקלַאמ :ןעייל --- אחישמ אכלמ
 .םיכירכת --- סעוויוס
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 ערָאג יד ןוא עלופ יד זיא'ס .ןענערברַאפ ,ןעוועזַאגרַאפ
 ז ןרעטש לארשי ןוא .ןליוּפ ןיא דיי סעד רעביא טכַאנ
 ןגעלעג ,רענעלָאוװשעג ַא רעגנוה ןופ ,זיא רע ןעוו
 ךיא טלָאו -- תוברוח ס'עשרַאו ףיוא קנַאצ-הסיסג ןיא

 ,ןרעווש
 טימ ,רעּפיוליײברַאפ יד ,ענ ע'י ןדנובעגפיונוצ טָאה רע זַא

 ,יד
 .יה ָאד ,יה ןביילב ןוא טלעוו יד ןעמעננייא ןליוו סָאװ
 : טלמרומעג רע טָאה קידנברַאטש זַא ,רימ ךיז טביולג'ס ןוא

 ...יד
 ייגרעד ,ייג וד ! טָאג ןוא ....ָאד ןבילבעג
 -- ַאטשינ ןיוש רענייק ...ְךיִז טרעלק רע סנױזַא סָאװ
 ' ,..ייז ...תוֿפילק יד ...ייז זיולב

 הבצמ יד

 ,רעטעווס ַא טימ השעמ א'ס .ארוק ןלייצרעד ךייא לעוו'כ

 ? רעמ רעד םיא טימ זיא עשז-סַאוװ .רעטעווס רעטסָארּפ ַא

 ןליופ ןופ טקישעגנײרַא טַאהעג רימ רעטעווס םעד טָאה יז

 .(רערט ַא טשיוו רע)

 רָאי בלַאה ַא המחלמ רעד רַאפ .ַאזַא זיא עטכישעג יד ,לעוװ
 .ןדנואוושרַאפ סניימ לבייוו'ס זיא

 ,ןלוּפ יַאק ןרעטלע יד וצ ןרָאפעגקירוצ

 .ןדנואוו עניימ טימ ןילַא טזָאלעג ךימ
 .טקישעג רימ רעטעווס ַא יז טָאה .טייצ ַא קעוװַא זיא

 טקירטשעג םיא טָאה ןיײלַא יז

 : ןבירשעג יז טָאה ףירב א ןיא .ןגָארט וצ רימ רַאֿפ

 .קירוצ ליוו'כ

 סָאד וטסליוו -- ,טרעפטנעעג ריא ךיא בָאה -- ,ןעמעוו וצ,,
 ! קירוצ

 ! רעטעמ יהד ס'טַאהוו ! ןֿפָאלטנַא וטזיב רימ ןופ ! רימ וצ
 .ןייז וצ עקירעמַא ןיא רעסעב ,רוש ! ן'סובמולַאק וצ טסליוו
 !רעטעוװס ַא טימ ןרַאנעג ךימ טסליוו ! סָאװ זיא
 .רדנ ַא ןַאטעג בָאה ךיא .םיא ןגָארט טשינ לעוו'כ : עשז-רעה
 סרעטעווס ןייק טשינ ןלעפ'ס .רגֿפ ַא יו ןגיל רע לָאז

 ,רעדיילק ענייש ןייק טשינ ןלעפ'ס יוװ ,ן'סובמולָאק ייב

 ,ןגָארט ט'שלח'עג טסָאה וד סָאװ ,רעדיילק ענעי
 קעוַא וטסיב םעד בילוצ סָאװ ,ץלַא -- עקירעביא'ס ןוא
 ,קעה סעד ןיא ,םענייד לטעטש ןיא קירוצ
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 ! ןענָאק רעבייוו סָאװ .רימ טימ ןייז טשינ יבַא
 ,קרָאי-וינ ןופ לטעטש ןייד ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו
 -- רענַאילימ א ןיב ךיא : טניימעג וטסָאה
 .ןענָאילימ ןיא ןדָאב ךיז ןוא עשרענָאילימ ַא ןייז וטסעוו
 רימ ןרָאי יד טסָאה ! הכאלמ-לעב רעטסָארּפ ַא -- ףוס םוצ

 .טצרַאוװשרַאפ
 !ןצרַאװשרַאפ רימ ןבעל סָאד -- קירוצ טסליוו ! עשז-סָאװ זיא
 ,טסייוו וד ןעוו ! ערָאד ,ערָאד ,יוא
 ,ןפױלטנַא ןייד טימ ןָאטעגּפָא רימ טסָאה וד סָאװ
 " ,ןצרַאה ןיא רימ ייב זיא'ס םונהיג ַארַא'ס

 םכח ַא ייז .ןבירשעג ךיא בָאה ױזַא
 ,ןיוש ןייז טשינ יז טעוו -- סָאוװ רעדייא זַא ,סייוו ןוא
 ךעלטעטש יד טשינ ,לטעטש סָאד טשינ ןוא יז טשינ
 קעווַא צלַא ! ןדיי סיוא .טעטש יד טשינ ןוא
 : רדסכ טכַארט ,ךיא ציז .סנוויואכעלַאק יד ןיא
 וצ ןגָארט םיא ןוא רעטעווס םעד ןעמענסױרַא ךימָאל

 | -- קנעדנָא
 .רדנ םעד דרע'רד ןיא בָאה'כ

 ! ןגיל ןזָאל וצ סע רעכיילג טשינ זיא -- רָאנ
 .טשינרָאג ייב ביילב'כ ןוא -- ןגָארטסיױא סע ךָאד לעוו'כ
 .ןגירק טשינ ןיוש צעגרע ןיא ךיא לעוװ סנױזַא
 ןקוררַאפ ףיט םיא לעוו'כ .ןגיל רעטעווס רעד לָאז
 ,בָארעדרַאג לסיב סערָא ןיימ ןיא צץעגרע
 .ֿפַאק ןיא גיוא סָאד יו ןטיה ,ןטיה ןוא
 ! רעטעפ בר ,טכערעג ךיא ןיב
 רעטעווס סעד ןעמענסורַא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ לעוו'כ
 .ןקוק לעוו ןוא

 ,הבצמ ריא -- רעטעווס םעד ףיוא ןקוק לעוו'כ

 ןַארַאֿפ זיא טסיירט ַא ביוא

 ,ןַארַאפ זיא טסיירט ַא בוא ,טסיירט עקיצנייא-ןייא יד
 .ןַארַאפ עלַא טייז ריא : טוט ןיא הריפכ יד זיא
 .םישובל עשירפ ריא טגָארט ןטלעוו ערעדנַא ןיא
 -- דרע רעד ףיוא ָאד ןוא
 טרעוו ריא : רעדניק ריא טרעוו -- רימ ךיז ט'מולח ױזַא
 ,םישוח עשידרע טימ ןעקנָאשַאב
 זיא-סע-ןעוו סױרַא טעוו ךייא ןופ םענייא ןופ ןוא

 ריא
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 ,תירב ןופ רעיינַאב ,רעיײרּפַאב ,לאוג רענעי
 .םערוֿפ ןטרעטיילעג-לעה שטנעמ סעד ןבעג טעוװ סָאװ

 טדניוװשרַאפ'ס ןעוו רוד ַא ןיא רימ ךיז ט'מולח ױזַא
 דניצַא וליפא .ןביולג'ס עקיביולג ייב ךיוא
 ,דניק ןייד ריד ןיא ןביולג ךָאנ צלַא ליוו
 ! םירוסי ןופ טָאג ןוא םיסנ ןופ טָאג

 1944 ,קרָאידוינ

 לווירב ַא

 ןבילקרַאפ ךיז רימ ייב רעמיצ ןיא טָאה טכַאנרַאפ
 לירּפַא ןטימ ןופ הנבל עקנַאלב ַא

 ,ליטש רעד ןיא ףירב ןקיטכיל ַא רימ טָאה ןוא
 .ןבירשעג עילַאװַאּפ ,רעמיצ ןופ רעמעד ןיא

 תויתוא וצ ןרָאוװעג ןלַארטש יד ןענייז סע
 ,רימ םורַא ךיז טלעטשעגמורַא ןבָאה ןוא
 ,ססוג ַא ןופ טעב םייב החּפשמ יוװ ױזַא
 .ריט רעד ךרוד ןיירַא הנומא זיא ליטש ןוא

 ,ןסיוו ךימ לווירב עק'הנבל'ס טָאה טזָאלעג

 ,טעה צעגרע ,טעה זַא ,שרעדנַא זיא צעגרע זַא

 ןסילשרַאפ תורצוא ענייז ןָאטעג טשינ טָאג טָאה

 .טענַאלֿפ םעניילק ןקיטולב סעד ףיוא ,ָאד יוו

 ,ןטנורג עשידרע ףיוא יוװ זייב ןייק טרָאד ַָאטשינ
 ,טָאג ןוא זיא דָאנג זיולב ,ןטכַאלש ןייק טרָאד ָאטשינ
 ,ןטנוא ָאד טקיליטרַאֿפ האמוט יד סָאװ ,צלַא ןוא
 .ט'ָאד ןוא רעטייוו טבעל ,ןענַארַאפ סע זיא טרָאד

 ,ילַאיָאר,, ןיא לשיט ַא ייב ךָאנרעד ןסעזעג

 ,לירג ַא יו טצלירגעג רעיורט ךָאנ טָאה'ס שטַאכ ןוא
 ליטש רעד ןיא רימ וצ ןעמואוושעג ןיוש טרָאפ זיא
 .לאֹוג ַא ןופ טכיזעג עמייהעג עטייוו סָאד

 1941 ,קרָאי-וינ

 ןגיובעג ןוא ןיילַא ךיא ןיב ןעגנַאגעג

 ןיא ןבירשעג ,דיל שיאערבעה ַא ןופ גנוטכידרעביא-שידיי ַא)

 ,ד"יה ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ ַָאטעג רעוועשרַאוװ
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 .ןגיובעג ןוא ןײלַא ךיא ןיב ןעגנַאגעג
 ,יורג ןעגנָאהעג זיא ןקלָאװ ַא
 ,יָאוועג ַא טעיָאוװעג טָאה טניוו ַא
 .ןגיוא יד טנָאקעג טשינ ןענייוו ןבָאה'ס ןוא

 ,עליטש ַא ביוט ַא -- טַאהעג בייוו א

 ,צנַאלג ןוא קילג ןיימ -- ייווצ רעדניק ןוא

 -- רעדירב ןוא טַאהעג ךיא בָאה .דניירפ ןוא

 .צנַאג א קלָאפ ַא ןוא

 ! ואוו -- רעדניק יד ! הנח ןיימ זיא ואוו ןוא
 .ןעוועג טשינ יוװ ,טשינ וצ ןרָאװעג
 .טשינ וצ ןרָאוװעג ! קלָאפ ןיימ -- ואוו ןוא
 ! ןעוו רַאפ ? סָאװ רַאפ

  טניוו ,וטסעיָאװ סָאװ !ןקלָאװ ,וטסלקנוט סָאװ
 ,טרָא ץפיוא ןברַאטש ןלעוװ טלָאוװ'כ
 ,יױזַא םתס ןברַאטש ךיא ןָאק יוװ רָאנ
 !ט דר ָא מ ע ג ןענעז עלַא יז ןעוו

 ןָאילימ סקעז ,געט סקעז

 גנוצנאגרַאפ ןופ דיל ןוא גנואייווצעצ ןופ דיל

 א

 ןעוועג טייווצעצ זיא םילשורי ןעוו

 ,םילשורי ךרוד ןעגנאגעג זיא רע ןעוו

 ,ןשורב עקיטכַאנ עכיוה ןופ טײלגַאב

 ןשיורעג ןגָארט ןטניװ:טכַאנ יד יו טרעהעג רע טָאה

 .שינעקנעב ןוא רעגַאב ןוֿפ

 ןפורעג-רעביפ טימ ןבָאה סָאד

 ןפורעגרעביא ְךיִז

 הנידמ רעד לארשי ןיא סילשורי

 .שינעקנעפעג רעשיבַארַא ןיא םילשורי-טלַא טימ

 םילשורי-יינ ןוא םילשוריײטלַא

 סנייא ןרעוו רעייז ןופ םולח סםעד ןע'מולח

 רעביפ ןופ ןפור טימ רעביא ךיִז ןפור ןוא

 .טכַאנ רעד ןיא ףיט

 .םילשורי טכוז סםילשורי
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 ןיילַא סיא ןיא ךיוא זַא ,טרעהרעד רע טָאה לָאמַאפיוא ןוא

 .םעיינ ןטימ רעביא ךיז םילשורי עטלַא'ס טפור

 םילשורי-יינ ןוא םילשורייטלַא

 ,םיא ןיא טדיישעצ ןענייז

 .םיא ןיא דיײשַאב ןכוז

 סנייא ןרעוו רעייז ןופ םולח סעד ןע'מולח ייז

 רעביפ ןופ ןפור טימ רעביא ךיז ןֿפור ןוא

 .טולב ןייז ןיא ףיט

 .םילשורי טכוז םילשורי

 1058 ,לירֿפַא

 ב

 גנוצנַאגרַאֿפ ס'מילשורי ךָאנ

 לייהצ טָאה סע תעשב

 ,ןגָאלשעג ךיז געט סקעז
 רעטייווצ ַא ל"הצ ַא טָאה
 .ןגָארטעג םיא ףליה ןייֵז

 סקעז יד ןיא געט יד ןיא
 : סקעז טפמעקעגטימ ןבָאה
 ןענַאיגעל יד

 .ןענָאילימ סקעז ןופ
 םירובג ס'לי'הצ
 ,עקנילפ-קידרעייפ יד
 ,ץיוושיוא ןופ עטנערברַאֿפ ןוא
 -- ,עקנילבערט ,קענַאדיַאמ
 ,ייז ןענייז סָאד
 ייֵז ןענייז סָאד
 ןעמַאזוצ ןעוועג
 ,יײמרַא יד

 -- ןעמַאזוצ ייז ןוא
 ,רעצנַאּפ ס'טָאג ןעוועג
 ןעמַאזוצ ייז ןוא
 ר ע צ נ ַא ג ר ַא פ יד ןעוועג
 ,םילשורי ןופ

 רעגָאלשרעד -- רעגעלש יד
 .םירצמ:תפיל ק ןופ
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 לָאטיּפש ןיא טכַאניײב

 ,טכַאנ רעשידרע רעד אוחמ ,ץעגרע
 .טכַאדעג ןעמָאנ ןיימ ןיוש טרעוו
 .ןסירג ןיוש ךימ טזָאל טייז-ענעי

 !ןיה ַא ןעמוק ךיא לעוו סָאוװ טימ רָאנ

 .ןסיוו וצ ןָא טשינ ביוה'כ
 ,רתסא ןוא ללה ןופ ןוז :ןגערפ ךימ טעוו עמ זַא

 -- !תוחילש ןייד ןָאטעג וטסָאה
 !ןרעפטנע ךיא לעוו סָאװ זיא
 .סוחי ןיימ טכעוושרַאפ בָאה'כ
 ןעוועג הכוז טשינ וליפא בָאה'כ
 ,ןרעוו טדנעלרַאפ וצ קלָאֿפ ןיימ טימ
 ,ןייז וצ םעלק ןייֵז ןיא םיא טימ

 .ןייז וצ םשהישדקמ םיא טימ
 ,ןסיוועג קירעיורט ַא רָאנ בָאה'כ
 יז ןופ סָאװ ,רעדיל בָאה
 ,יירשעג ַא ס'דיי ַא ךיז טגָארט
 טולב ןוא
 .ןסיגרַאפ ייז סָאו ,רערט יד זיא

 .1968 יַאמ ,ןָאיליװַאּפ סענקרַאה





 לייטּפַא רע טייווצ

 ס'קאשטראק שונאי

 גנאג רעטצעל
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 לײטּפָא רעטייווצ

 גנַאג רעטצעל ס'קַאשטרַאק שונַאי

 עזַארּפ ןיא עמעָאּפ ַא

 (ןעגנוקרעמַאבכָאנ טימ)

 רעדניק יד ןופ סקרַאמ לרַאק (

 ריא ןופ ךיז טָאה המשנ יד ,ָאד זיא ףוג ריא -- טָאטש ַא ןַארַאפ

 .ןדיי יד ןעוועג ןענייז המשנ ריא .ןַאטעגּפָא

 -כָארק ,טייקמערָא ןופ טסענ ַא ,טָאטש רענעי ןיא סָאג ַא ףיוא

 -יווצ ַא : םולח ַא סנייז טלעטשעגפיוא רַאטקַאד ַא טָאה ,ענלַאמ

 -רעדניק עטשרע יד ןייגפיוא טלָאזעג טָאה'ס ואוו ,זיוה קיקָאטש

 | .טלעוו רעד ףיוא קילבוּפער
 ןוא ייווצ ענלַאמכַארק ףיוא זיוה ןקיקָאטשייװװצ םענעי ןיא

 -לטימ ַא ןעמוקפיורַא טּפָא לביטש:םעדיוב ןפיוא טגעלפ קיצניינ

 לָאמש ַא טימ ,ןברַאש ןלָאג ַא טימ ,ןלירב ןיא שטנעמ רעקיסקואוו

 -עוועג ַא ןופ רידנומ םענעבירעגּפָא ןַא ןיא לָאמַא ,לדרעב ךעלבלעג

 -רַאטקַאד םענירג סעד ןיא לָאמַא ןוא רָאטקַאד-רעטילימ סענעז
 --טלַָאוועג טשינ רעדָא---ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה רע סָאוװ ,ךוטרַאֿפ
 ןגָארט לָאמ וצ לָאמ ןופ רע טגעלפ רידנומ-רעטילימ םעד .ןָאטסיױא
 טָאה סָאו ,שטנעמ ןימ םעד רעביא ייס קזוח ןעטריניפַאר תמחמ

 יד טָאה עמ סָאוװ ,רַאפרעד ייס ,סרָאפינוא ןַא רַאֿפ צרא-ךרד

 .סיגרַאפ-טולב ןש'המחלמ טימ טסנוק-לייה ןדניברַאֿפ וצ הפצוח

 ןשיווצ המחלמ רעד תעב ךָאנ ןעוועג רע זיא רָאטקָאד-רעטילימ ַא

 ןעוועג רע זיא רַאטקַאד:רעטילימ ַא .רענַאּפַאי יד ןוא ןסור יד

 ןיא גירק-רעגריב סעד תעב ןוא הטיחש:טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -קירוצ זיא רע זיב ןרָאוװעג טלגָאוװרַאֿפ זיא רע ואוו ,דנַאלסור

 טָאה םענייז ךוטרַאֿפ-רָאטקָאד םענירג םעד .ןליױּפ ןייק ןעמוקעג

 ,גנונעפַאה זיא ןירג : רילָאק םעד ןגעוו ןופ ןגָארט וצ טַאהעג ביל רע

 -- ,ןירג ןוא .דניק זיא ןירג ,בײהנָא זיא ןירג ,לגייווצ ַא זיא ןירג

 ,ךיוא ןילרעב ןיא טרידוטש טַאהעג טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד טָאה

 רענעדלָאג ס'נבעל סעד זיא ןירג -- ,!טסוַאפ,, ס'עטעג ןופ טקנעדעג
 ,רָאג ןיוש זיא ןבעל סָאד זַא ,רע טָאה טסואוועג שטָאכ .םיוב
 םוצ רעטנעָאנ ַא -- רע טָאה דלָאג ןופ שטָאכ ןוא ןדלָאג טשינ רָאג
 ךלָאג סָאד ןעוועג זיא סָאד ןדייס ,ןטלַאהעג טשינ -- םזילַאיצָאס
 ,ןעמוק טעוו טייצ ַא זַא ,טפָאהעג רע טָאה ,גנַאגרַאפ-ןוז ַא ןופ
 סָאװ ,רעד ןייז סע טעוװ רע זַא ןוא ,שרעדנַא ןייז טעוו אלַא ןעוו
 .רעכיג סָאװ ןעמוק טייצ רענעי ןפלעה טעוי
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 ףיוא םרָאוװ ,דלָאג ןעוועג אקווד זיא ןעמָאנ:עילימַאֿפ ןייז ןיא

 רעטשרע רעד רָאנ ,טימשדלָאג שרעה ןסייהעג רע טָאה שידיי

 ךַארֿפש יד ןוא קירנעה ףיוא ןרָאוװעג טשילױֿפרַאֿפ זיא ןעמַאנ

 ןשיליוּפ םעד אץוחמ ייס ,ןליוּפ ןיא ייס .עשיליופ יד ןעוועג זיא ענייז

 שונַאי ןעמַאנ םעד רעטנוא טמירַאב ןרָאוװעג רע זיא םוחת

 סינַאדוועסּפ ַא יֹוו טצונעג בײהנָא ןיא טָאה רע סָאװ ,קַאשטרַאק

 ,(רַאי ןצרעפ וצ ןביירש ןביוהעגנָא ייז טָאה רע) ןציקס רעטנוא זיולב

 ןרָאוועג סינָאדוועסּפ רעד זיא טייצ רעד טימ .רעכיב רעביא רעטעּפש

 .ןעמַאנ רעד יו קידנעמַאנ רעמ

 ,ךַאנ טנעדוטס ַא ,רע טָאה צייווש רעד ןיא טיזיוו ןצרוק ַא תעב

 ,םיא רַאֿפ ערעגניי א ,עקטנעדוטס ַא טימ טנַאקַאב ךיו טַאהעג

 טרידוטש לָאמטסנעד טָאה סָאו ,רעטכַאט עשידיי רעוװעשרַאװ א

 ןיא אקסנישטליו ַאינַאֿפעטס .עיגלעב ןיא ןוא צייווש רעד ןיא

 .ךיז ןיא ערעכיז ַא ,ענעסקאוועג ךיוה ַא ,עקיד'תופיקת ַא ןעוועג

 עלעקנוט יד ןיא טקוטעג ךיז ןבָאה ךעלמעלפ עטַאוועצַאקש-בלַאה

 תמחמ ,קיגנעהּפָאמוא זיא יז זַא ,ןסיוו םעד ןופ טקרַאטשעג .ןגיוא

 ריא טָאה ,החּפשמ עכייר-ןייטש ַא עשרַאוװ ןיא ךיז רעטניה טָאה יִז

 זיא יז .ןקינעטרעטנוא יז לָאז סָאוו ,חוכ ַא ףיוא טרַאוװעג תופיקת

 -לקנוט יד רעבָא ,ן'קַאשטרָאק ןופ רעכעה ייס ,רעגניי ייס ןעוועג

 גיוב א ךיז רעדנואוורַאֿפ ןקיד'ענכנ טימ ןבָאה ךעלמעלפ עטסיירד

 ןיא קנַאב ַא ףיוא ,ריא טָאה רענעי ןעוו ,טניוו ַַא ןופ יוװ ןַאטעג

 ןוו רעד ןיב ךיא : טגָאזעג ,ןשַאררעביא וצ הנווכ םוש ןָא ,קרַאּפ

 ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ ,שעּפע טימ טָאה ןוא ,םענעגושמ ַא ןופ

 ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,ןְבעגעגוצ ,ןעוועג טשינ סע זיא ןוא לכיימש ַא

 סקרַאמ לרַאק רעד -- טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב -- ןרעוו וצ

 .רעדניק יד ןופ

 וצ טייצ ןופ טָאה ןוא גָאלָאנָאמ ַא ןטלַאה טזָאלעג םיא טָאה יִז
 | .טרָאוװ ַא ןפרָאװעגניירַא רָאנ טייצ

 ,(זיוה טרילימיסַא ךייר ַא ןןפ טמַאטש רע זַא ,טלייצרעד טָאה רע

 רעד ןופ רעטַאֿפ רעד יוװ םעדכַאנ ןרָאוװעג טמערָארַאפ זיא סָאוװ

 ןעניִז ןופ ּפָארַא זיא ,טַאקָאװדַא רעטנַאקַאב-ליואוו ַא ,החּפשמ

 רעצנַאג רעד .זיוהילוד ַא ןיא ןרַאּפשרַאפ טזומעג סיא טָאה עמ ןוא

 ןטסטלע םעד ,סיא ףיוא ןלַאּפעג לָאמטסנעד זיא הסנרפ ןופ לוע
 ירפ טָאה רע ןוא ,טעמכ דניק ַא ךָאנ ןיילַא רעבָא ,רעדניק יד ןופ

 טַאה רע .ענעסקאוורעד ייִב ףליה ןכוז ןופ םעט סםעד טכוזרַאפ

 -ַאוועג-עגושמ רעטעּפש ןייז תעב ,רעירפ יו רעמ ךָאנ לָאמטסנעד

 טליפרעד ,המודכו לזייא ןפור ,ןייזהזבמ םיא טגעלפ עטַאט רענ

 טײקנסקַאוװרעד עקיד'רזכא ךיילגוצ ןוא עשירַאנ יד קרַאטש יוװ

 טעוו רע .ןכעלטנגוי ן'טימ ןוא -- דניק ן'טימ םורַא ךיז טּפרַאװ
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 רעשיטָאידיא ,רעטלַאק לפיו טימ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 רעטמירַאב ַא ןופ רָאטקַאדער ַא ,רעביירש רעשיליוּפ ַא גנוטכַארַאֿפ
 סינפ ןיא טרעדיילשעגקירוצ ,לגניי ןגנוי ַא ,םיא טָאה ,טפירשטייצ

 ,ןעוועג זיא'ס .רעדיל עטריטלַאזקע עטשרע ענייז ןופ סנייא ןיירַא
 זַא ,טרָאד זיא ןענַאטשעג ןוא ,דיל-עביל א ,זיא רעגייטש רעד יו
 טָאה ,ונ .ןברַאטש טלָאוועג רע טלָאװ גנולפייווצרַאפ סיורג תמחמ
 ןריד טרעטש רעוו ,טגָאזעג רָאטקַאדער רעסיורג רעד

 ,קיטייז יו סעּפע טגָאזעג טנעדוטס רעד טָאה -- ריא טסייוו ---
 טָאה רע סָאװרַאפ -- ריא וצ יוװ ךיז וצ רעמ קידנדייר צלַא ךָאנ
 -יוירּפ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ! ןדייר וצ ױזַא הּפצוח יד טַאהעג
 וצרעד ןוא רָאטקַאדער ַא ןעוועג זיא רע לייוו רָאנ טשינ .רעטריגעל
 ַא וצ טדערעג טָאה רע לייוו רָאנ ,ןעמָאנ ןסיורג ַא טימ רעביירש ַא

 ןליוו רימ ביוא .עיגעליווירּפ ַַא זיא ןילַא טייקנסקַאוװרעד .לגניי

 יד ןעלצרָאװסיױא לכיסדוק רימ ןוומ ,סעיגעליווירּפ ןפמעקַאב
 .טײקנסקַאוורעד רעד ןופ עיגעליווירּפ עשלַאפ

 -רעד רעבָא -- .ןיליירפ סָאד טגָאזעג טָאה -- ,טנַאסערעטניא --
 .רעטָאֿפ רעייא ןגעוו רימ טלייצ

 ,ןוז רעד ,רע ןעוו .גָאלָאנָאמ ַא יו סעּֿפע קעוַא רעדיוו זיא ָאד
 טָאה ,ןיירַא לעצ ןיא רעטָאפ םוצ ןּפַאכרעבירַא לָאמַא ךיז טגעלֿפ
 -ַאלַאב ...טרעגַאלַאב זיא שטנעמ רעד : ט'הנעט'עג קר רענעי
 ,רעוו ָאטשינ ? ןעמענּפָארַא גנורעגַאלַאב יד טעוו רעוו ןוא . . . טרעג
 | .רעוו ָאטשינ

 ן'פדור רעטַאפ םעד ןגעלפ ,ןזיועגסױרַא- ךיז טָאה ,גנַאלנרָאי

 יז .רעכַאלסיוא יד : ןבעגעג ןעמַאנ ַא ךיז ייב ייז טָאה רע סָאװ ,יד
 טגעלפ ןיײלַא רע זַא ,קזוח רעייז ןיא קסעטָארג ױזַא ןעוועג ןענייז
 ,טנייפ ןבָאה ענעי :גנוקעדטנַא ןַא טכַאמעג רע טָאה .ןכַאלעצ ךיז
 יי ןופ טָאה רע זַא .רעטכעלעג טימ קירוצ ייֵז טלָאצ שטנעמ ַא זַא
 קיד'תונשקע ןגעלפ ייז .ןדניוושרַאפ ייז ןגעלפ -- ןכַאל ןעמונעג

 ַאד ןענייז'ס .ןֿפלָאהעג טשינרָאג רעבָא ייז טָאה'ס ,ןעמוקקירוצ
 ךעלקילגמוא סםיא ןבָאה ענעי טשרע .רעקינײֿפ יד -- ערעדנַא
 רעטכעלעג םוש ןייק טימ וטסעוו ייֵז -- רעקיניײּפ יד .טכַאמעג
 םענייא רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ןעמוקייב טשינ טלעוו רעד ןיא
 טקידייטרַאפ טַאהעג טָאה רע .לַאזטכירעג ןיא ןעזעג ייז ןופ
 ,ךעלרעּפמײשַאב ױזַא ןעוועג זיא טייקידלושמוא ןייז סָאװ ,םענייא
 זיא טעוליס ןייז סָאװ ,ןַָאמעד רעכעלנעישטנעמ רעד טשינ ןעוו זַא
 ךעלגעממוא טלָאוװ ,רעטכיר יד ןופ סעציילּפ יד רעטניה ןענַאטשעג
 רעכַאלסיױוא יד .ץטּפשמירַאפ ןטקידלושַאב םעד לָאז ןעמ ,ןעוועג
 ןזייוו סיא ,ןגיֹוא ענעגייא יד ןיא ןכַאמ-ןיילק שטנעמ םעד ןליווו

 ןענייז ייֵז .זיא םיא סָאװ ןסיוװ ןענַָאק טשינ ןייז ,טייקיטשינ ןייֵז
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 ןקיד'תודוס ַא ןופ ןטַאבָארקַא ,רעכַאמנצנוק ,רעלעטשסיוא-גנוצ

 םיאנוש עטסגרע יד .לּפעק-עקליּפש ַא זיא טָאג רעייז ןוא ,קריצ

 םיתרשמ ערעייז ןעניפעג ייז .רעקינייּפ יד ןענייז שטנעמ סעינופ רעבָא

 ,טכערמוא .ןשטנעמ עקידעבעל ןשיווצ רעריפסיוא-לעּפַאב ןוא

 -עבעל יד .טעברַא רעייז צלַא זיא סָאד -- סיגרַאפ-טולב ,קילגמוא

 ױזַא .ןענָאמעד ןיילַא טוט ץ'כָאנ ןרעוו ,רעניד ערעייז ,טייל עקיד

 סָאד .ןייז טשינ טייקיטכערעג ןייק ןָאק ױזַא זיא סָאד יוװ גנַאל

 ןענייז טייקיטכערעג ןוא צעזעג זַא .ןצעזעג ןריטקיד סָאוװ ,ייז ןענייז
 ,רענייא רעדעי ךָאד סייוו סָאד -- ןכַאז ענעדיײשרַאפ ןיטולחל ייווצ

 יד ןיא טָאה רע ,ָא .צנעדורּפסירוי ןערידוטש ןָא טביוה סָאװ

 ןימ רעד ,שטנעמ רעד : עדנַאב רעייז ןופ ליפוזַא ןעזעג ןלַאז-טכירעג
 .טרעגַאלַאב זיא רע .טרעגַאלַאב זיא ,שטנעמ

 ,רענייא לזייא ! טָא -- ,ןפורעגסיױא רע טָאה -- ,ייז ןענייז טָא --

 .רעקינייּפ יד ז טסעז
 -רַאֿפ טָאה רע .לקניוו ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה עטַאט רעד

 .טרעטיצעג ,םינּפ עכײלב-ןברָאטשעגּפָא סָאד טנעה יד טימ טלעטש

 ,וז םעד ,םיא ןָאטעג ֿפַאכ א ,ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא ףוס םוצ

 .ןֿפרָאװעגסױרַא םיא ןוא -- ןעלסיירט םיא ןעמונעג ,עציילפ רעד ייב

 טָאה -- ןיילַא ךיז ןופ הבנגב יוװ ןוא -- זיולב טייצ וצ טייצ ןופ

 עיצַארביוו עדעי .טייז ס'עפעטס ןיא ןקילב ןֿפרָאוװעג טנעדוטס רעד

 .זייוונעקנופ ןגָארטעגרעבירַא םיא וצ ךיז טָאה עריא

 ,טעמכ טייקכעלרעייפ טימ ,רע טָאה -- ,טליפעג בָאה ךיא
 ןטלַאהַאב טגיל ן'תעגושמ ס'רעטָאּפ ןיימ ןיא זַא -- ,ןסיוו טזָאלעג
 .תמא ןַא

 ! תמא ןַא --
 ַא ענימ ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ,תמא ןַא זיא סע --

 רעד זַא -- ,רעשירעפיטש בלַאה ַא ןוא רעקיד'הרוחש-הרמ בלַאה
 -סיוא יד .תוחוכ עכעלשטנעמ-טשינ ןופ טרעגַאלַאב זיא שטנעמ ןימ
 ןיימ ךָאד ןיב'כ .זייוונטייצ ןטיזיוו ּפָא רימ ךיוא ןטַאטש סרעכַאל
 טּפעצער רעד .רעטָאפ ןיימ סָאװ עבלעז סָאד !וט ךיא סָאוװ .ןוז סינטַאט

 טַאהעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה רעקינייּפ יד טימ .רעטכעלעג-ןגעק : זיא

 רעטָאּפ ןיימ סָאװ ,רעקינייּפ יד ןיימ ךיא ,ןענעקַאב וצ ךיז דובכ סעד

 םעד בָאה ךיא .טייל-אעזעג יד ןופ סעציילּפ יד רעטניה ןעזעג טָאה

 ןיימ ןופ רעבירַא ןענייז רימ וצ זַא ,ןרימרָאפניא וצ ךייא דובכ

 "בשוימ ,טָאה רע סָאװ ,ןטײקלַאמרָאנ-טשינ ערעדנַא רעטָאֿפ

 טשינ טייטש טײקלַאמרָאנמוא רעבָא .ןזיװעגסױרַא ,ךָאנ טייהרעקיד

 -רַאפ ןָאק סע ןוא טײקלַאמרָאנרעטנוא זיא סע .טרָא ןייא ףיוא

 ןרעוו וצ זיא עיציבמַא ןיימ .טײקלַאמרָאנרעביא ןיא ןערעוו טלדנַאװ
 ,לַאמרַאנרעביא
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 .עקטנעדוטס יד טגערפעג טָאה -- !לָאינעג --

 .רעטרעוו עכלעזַא ןיא ןליּפש טשינ ךיז רימָאל .טשינ סייוו ךיא --

 ןלַאסקַאדַארַאּפ ןימ ַא ךיא גָאמרַאפ ,ןײלַא ךיז ןעק ךיא לפיוו ףיוא

 -ַאקַארק ַא רעטָאפ ןיימ ןופ השוריב ךיא בָאה ךיילגוצ ןוא רַאמוה

 טרָאֿפ רעבָא סע זיא רימ ייב .עילָאכנַאלעמ ןופ ערַאמכ עשיליד
 ןעוו ,בגא .ןצילב טריובעג ערַאמכ ןיי מ .םיא ייב יו שרעדנַא

 יד רעבירַא ייז וצ טלָאװ ,רעדניק ןגירק ןוא ןבָאה-הנותח לָאז ךיא

 -רַאפ זיולב טימרעד טלָאוװ ךיא .לידָאקַארק רעד -- ןיײלַא ערַאמכ

 .טלעוו רעד ןופ קילגמוא סָאד טרעמ

 ןוא קירעגיינ טקוקעגנַא םיא טָאה ַאקסנישטליוו ַאינַאפעטס

 .גנַאל

 טשינ ןיילַא ,טגערפעג יז טָאה -- ! ןָאט וצ וטסנכער עשז סָאוװ --

 .ו ד ףיוא רעבירַא טייג יז יוװ קידנליפ

 ,שטנעמ סעד ןרעגַאלַאב סָאוװ ,יד טימ ףמַאק ַא ןריפ ! סָאוװ --

  ןיימ ןיב ךיא .רעריפסיוא-לעּפַאב עקידעבעל ערעייז טימ ןוא

 לעוװו ךיא .עכַאװש יד ןופ טשינ ןיב ךיא רָאנ ,ןוז ַא ס"רעטָאפ

 לקניוו ַא ןיא ןטלַאהַאב טשינ ךימ לעוו ךיא .ןבעגרעטנוא טשינ ךימ

 ךיז ןפרַאד שטנעמ םעד אוחמ תוחוכ עכעלטנייפ יד .ןרעטיצ ןוא

 ןעמ ףרַאד רעדניק יד וצ .טרעקרַאֿפ טשינ ,ןשטנעמ ן'רַאפ ןקערש

 -ַאלַאב יד ןכערב לָאז דניק סָאד ,ןעז ףרַאד עמ .רעדניק יד וצ .ןייג

 -ןיילַא ןופ טכער סָאד -- לכיםדוק .שטנעמ םעד םורַא גנורעג

 -ןילַא רעטולָאסבא ףיוא טכער סָאד .דניק ן'רַאפ גנוטלַאוורַאפ
 .גנוטלַאוורַאֿפ

 ןייק ךיז ןענַאק -- ,טלכיימשעג עפעטס טָאה -- ,ענעסקַאוורעד --

 ...רעדניק זַא ...זַא ,וטסליוו ...ןבעג טשינ הצע

 .ךיא ליוו סָאד ,ָאי --
 .לַאסקַאדזַארַאֿפ --
 ןיב ךיא זַא -- טכַאלעג רע טָאה -- טגָאזעג ןיוש ךָאד בָאה'כ --

 -מוא ענעגייא עניימ ךיוא בָאה ךיא זַא ןוא ,ןוז ַא ס'רעטָאפ ןיימ
 -רַאפ-ןטנעדוטס ַא רָאפ טמוק סע :ליֿפשייב םוצ .ןטײקלַאמרָאנ
 ,ףיוא ךיא ייטש לָאמַאטימ .גייווש ,וצ ךימ רעה ךיא .גנולמַאז
 :ץַאְז ןייא .טשינרָאג !טגָאזעג ךיא בָאה סָאװ .טרָאו ַא טעב
 עלַא ןוא ייז דרע'רד ןיא בָאה ךיא זַא ,ןגעלָאק יד ןדלעמ ליוװ ךיא
 ַא טימ ףיוא ךימ ביוה ךיא ןוא .אלַא סָאד .ןטסירעירַאק ערעדנַא
 -מוא ...גנילצולּפ סָאד זיא ןעשעג ןוא ...קעװַא ייג ןוא .ףייפ
 ,..רימ רַאפ טכירעגמוא .ייז רַאֿפ טכירעג

 ס'עפעטס ךיז ןבָאה -- ,יירעפיטש ַא טַאלג ךָאד זיא סָאד ,ונ --
 .ןַאטעג גיוו ַא ךעליירפ ךעלמעלפ-ןגיוא

 רָאנ ,דרע'רד ןיא בָאה ךיא : טשינ -- טגָאזעג רעבָא בַאה'כ --
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 .עמאד ַא רַאפ ן'רזח'רעביא טשינ ןָאק'מ סָאוװ ,סעּפע
 ! עיזַאושזרוב-יטנַא --
 טסיומוא טנרעלעג ,רעירַאטעלַארֿפ יד וצ קעוַא ןיב ךיא --

 עטיור יד .עיצולַאוװער ,ןָאפ עטיור ,יאמ רעטשרע .רעדניק ערעייז
 .רילָאק ןיימ טשינ זיא טיור רעבָא .טציא זיב ביל ךָאנ ךיא בָאה ןָאֿפ
 גַאטליואוו סעד !רע ליוו סניױזַא סָאו -- טנלע רעשירַאטעלַארּפ
 .עטַאז יד ןוֿפ

 רעוועשרַאוו ןופ ךעלסעג עלעקנוט רעביא טיירדעג ךימ בָאה ךיא
 ס'הנוז ואוו .ןטנלע ןופ ןטסקירעדינ םוצ קעוװַא ןיב ךיא .טָאטשטלַא
 טליפעג ןיילַא ךיז ,טלגָאוװעג ךיא בָאה ,סענרעטמַאל יד ייב ןטרַאוװ
 םיא וליפא ןוא רוכש א ךיז וצ טּפעלש סָאװ ,הנוז עטלַא ןַא יו
 ןרעוו טלַאוװעג בָאה ךיא .ריא טימ ןָאט וצ ןבָאה טשינ ךיז טליוו
 רעד יוװ ןעמוקעגרַאפ רימ זיא סָאו ,טנלע טרָאס רעייז ןופ איבנ ַא
 ,קנעש ַא ןיא ,טַאטשטלַא ןיא .ןימ ןכעלשטנעמ סעד רָאג ןופ טנלע
 .ןטייווצ א טולב זיב גנוי ַא טגָאלש סע : ןעזעג טכַאניײב ךיא בָאה
 ןיא רעגעלש םעד שוק ַא ביג ,וצ גנירּפש ךיא .ןָא טלעווק קנעש יד
 ןרעהפיוא לָאז רע ,טעב ךיא .ןירַא םינּפ ןט'פאונירַאפ ,ןטקַאֿפעג
 יד עגר ַא פָא טזָאל ,שוק ןיימ ןופ טפעלּפעג ,רעגעלש רעד .ןגָאלש
 ,סעקינרעסעמ יד ןכַאל'ס .רעטכעלעג ַא ףיוא טרענוד'ס .טנַאה
 .סעקטוטיטסַארּפ יד ,ןסנָאפלַא יד ,םירוכש יד

 ? רענעגָאלשעג רעד ןוא --
 -פיוא זיא טונימ רענעי ןיא .רימ ןופ טכַאלעג טָאה רע ךיוא --

 .ןצילבייברַאפ טלָאוװעג טשינ טָאה סָאװ ,ץילב ַא רימ ןיא ןעגנַאגעג
 ענעסקַאווװרעד יוװ טנַאמרעד ךימ ךיא בָאה רעטכעלעג סםענעי תעב
 ,ְךַאֹו ַא טגָאזעג בָאה ךיא ןעוו ,זגייוודניק רימ ןופ טכַאלעג ןבָאה
 רעד ןוא .טשינ ןעייטשרַאפ ענעסקַאוװרעד ןוא ןסייוו רעדניק סָאװ
 רעטסטלע רעד !טַאירַאטעלַארּפ ! טנלע :ןעוועג זיא צילב
 רעטסטלע רעד .דני ק סָאד זיא טלעוו רעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ
 - סָאװ ,יד ןופ טריטַאולּפסקע טרעוו טלעוו רעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ
 עביל רעד ןופ וליפא טגלָאֿפרַאפ טרעוו רע .ענעסקַאווװרעד ךיז ןפור
 ןטסטלע םעד ןופ .םיא ןטיוט ןשוק וליפא .ביל םיא טָאה ןעמ סָאװ
 .ןבױהנָא ןעמ ףרַאד ,דניק םעד ,טלעוו רעד ןופ רעירַאטעלַארּפ
 -רעטניא-:רעדניק סעד ןופ ןסקַאוו ןבייהנָא טעוו טייקיטכערעג
 ,לַאנַאיצאנ

 ןרָאװעג לָאמַאטימ עפעטס זיא -- !רעדניק וצ וטסמוק יו --
 ! טשינ רעדניק ןייק טפרַאד וד זַא ,טגָאזעג טשינ טסָאה -- .זייב

 -רעדנוה -- יירד טשינ ,ייווצ טשינ רעבָא ,רעדניק ןבָאה לעוו'כ --
 ! רעטרעדנוה ,רעט

 ז רַאג ױזַא --
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 .טייוו רעד ןיא טקוקעג טָאה טנעדוטס רעד
 ,ןטעברַא רעלעטיּפש-דניק ןיא לעוו ,עירטַאידעּפ ןקידנע לעוו'כ --

 עטַאט רעד ןייז ,עיצוטיטסניא-רעטסומ ַא ןלעטשפיוא ךָאנרעד לעוװ
 -- סי מו ת'י ןופ

 ןייז וצ עיגעליווירּפ יד זַא ,ךיז טכַאד ! םימותי ןופ סָאװרַאפ --
 .רעלק רעד ןבָאה ליוו ױזַא .טָאג וצ טרעהעג םימותי ןופ רעטָאּפ רעד

 .םותי ַא ויא ,עמַאמ-עטַאט טָאה סע זַא וליפא ,דניק סָאד --
 טשינ ךיוא ךַאד ןייק וליפא טָאה סָאװ ,דניק ַא זיא רעקיד'מותי יו
 .עטצעל יד ייז ןופ טכַאמ עמ -- עטשרע יד ןענייז רעדניק ! ךיז רעביא
 רעד ןופ ,ןעיוב טּפַאשלעזעג-דניק ַא םימותי עניימ ןופ לעוו ךיא

 ייז -- רעדניק ןופ קילבוּפער יד ןסקַאװסױרַא טעוו טּפַאשלעזעג
 ! טשינ -- ייז ! טקיניײפעג ןרעוו טשינ ןלעוו

 יו ,ט'רזח'עגרעביא עפעטס טָאה -- ,רעדניק ןופ קילבוּפער --
 .זרעפ ַא רעביא ט'רזח עמ

 ןלעוו ,ןטכירעג ןפַאש ןלעוו ,ןיילַא ְךיִז טימ ןריֿפנָא ןלעוו ייז --

 רעד ןרעוו ןפַאשעג טעוו טייצ רעד טימ .טנעמַאלרַאּפ ַא ןבָאה
 .לַאנָאיצאנרעטניא-רעדניק

 יד ןסַאּפש טוואורּפעג טָאה -- ,טימשדלָאג סקרַאמ לרַאק --

 טָאה יז ןוא ,ביל םיא טגירק יז זַא ,טליפעג טָאה יז .ַאקסנישטליוװ
 : טנַאה ןייז קידנרירנָא ןָאטעגיגָאז ַא

 שוילוי ןופ דיל ַא יו ...עגושמ ןוא ןייש זיא עיידיא ןייד --
 ...יקצַאװָאלס

 .ץיקצַאוַָאלס ןענעייל וצ טַאהעג ביל ױזַא ךָאד טָאה יז ןוא

 קילבופער-םימותי (2

 טגָארט עקסילש ףיוא לָאטיּפש-רעדניק ןופ רָאטקָאד רעד

 יו רעמ ךס ַא טָאה רע שטָאכ ,לדנטלַאּפ שיינצבק ַא קיד'סיעכהל

 סיא ןענייז סָאוו ,םיריױטקָאד ןייק טשינ ןלעפ'ס ןוא הנויח ףיוא

 -ערַא יד ןיא ןוא ןזיוה ענעבירעגּפָא עטַאוװעצנַאלג יד ןיא .אנקמ

 רעייז סָאוו ןגיוא ,ןגיוא עקיטכיזצרוק יד ףיוא ןלירב עקסנַאמ

 וצ יולב טמעשעג ךיז טלָאװ יז יו ,עטביוטשעגוצ ַא זיא טייקיולב

 םענעזָאלעגּפָא ןרעטלע ןַא ןופ קילבנָא םעד צלַא ךָאנ רע טָאה ,ןייז

 קע ןַא ןריפפיונוצ סעיצקעל עקידנעשָארג טימ זומ סָאװ ,טנעדוטס
 .רָאטקַָאד-רעדניק םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא רעבָא סיורג .קע ןַא טימ
 ביל טָאה רע .ְךיִז ןופ ,ןילַא םיא ייב ןָא ךיז ןביירש רעכיב ענייז
 עטצופעגסיוא ןופ קזוח טכַאמ ,לטרעוו בָארג ַא ןפרַאוװאוצניירַא
 ,עיטַארקַאטסירַא ףיוא טפייפ ,ןרעה עטעילָאכעגסיױא ןוא ןעמַאד
 ,םיא וצ יורטוצ טָאה עיטַארקָאטסירַא עשיליוּפ יד דָארג שטָאכ
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 םיא טכַאמ ,רעדניק ענערָאװעג-קנַארק וצ ןטיזיוו ףיוא סיא טפור
 רעד :רקיע םוצ המדקה ַא יו רעמ טשינ זיא צלַא סָאד .ןעמָאנ ַא
 לייוו ,ןטרַאוװרעד טשינ סעד ףיוא ךיז ןָאק עפעטס .םייה-סימותי
 -- ,ךַאד ןייא רעטנוא ן'קַאשטרַאק טימ ןעניואוו וצ זיא םולח ריא
 .ןליוו ייז סָאװ ןגָאז ןשטנעמ ןלָאז

 -וייווצ עסיורג סָאד -- זיוה סָאד ףוסילכ-ףוס טייטש טָא ןוא
 םעד ןופ ע מ ַא מ יד .סענירעטוס יד טימ זיוה-םימותי עקיקָאטש
 ַאד יז טפור ןעמ יוװ ,רעדָא ,ַאקסנישטליװ ַאינַאפעטס זיא זיוה
 -ברעמ ןופ קעװַא זיא יִז יוװ גנַאל ןיוש .עפעטס עננַאּפ יד ,שימייה
 עכייר ריא ָאד טזָאלרַאפ ,עשרַאוװ ןייק ןעמוקעגקירוצ ,עּפָארייא
 .יז טגָאט טרָאד ןוא יז טקיטכענ ענלַאמכַָארק ףיוא -- םייהי

 טייג ןינב ןקיקָאטש-ייוצ סעד ןיא לביטש:סעדיוב ןייז ףיוא

 ךיז טליפרעד רע ןעוו ,לסיבַא ןעורוצּפָא ךיז רָאטקַאד רעד ףױרַא

 טרָאד טוט רע זַא ,ךיז רע טּפַאכ לָאמַא .דימ רעדָא טגערעגפיוא

 רעטרעוו ןָא הליפת ַאזַא .ןעמעוו וצ טשינ סייוו רע שטַאכ ,הליפת

 ,טפערט ,רעדיוו ,לָאמַא .ןקיבילגמוא ןַא ןופ הליפת : רע טפור

 םעד -- ,רעכַאלסיוא יד גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןָא םיא ןּפַאכ סע זַא

 לביטש-סעדיוב ן'פיוא ייז טימ טפיולטנַא רע ןוא -- ,השורי סי'נטַאט

 רעניד א ןרעוו לָאמטסנעד ןָאק טנַאװ ַא .ֿפָא םיא ןזָאל ייז זיב
 טּפעלש טנַאה ַא .עלומרָאפ ַא טגנעה סיא ףיוא סָאװ ,פולס רעכיוה

 -ומרָאפ ערעדנַא ריא רעביא ףיוא טגנעה ,רעכעה עלומרַאפ יד ףױרַא

 .תויח רעדָא ןעקנַאדעג ןענייז ייז יצ ןסיוו טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סעל
 ןעגנעה רעבָא ןביילב ,ייר ַא ןיא ןלעטשסיוא ,ןכיילגסיוא ךיז ןליוו ייז

 סנייא ןּפוטש ,רעדנַאנופ דיז ןעווער ייֵז .ערעדנַא'ס רעביא סנייא

 ענעי רָאנ ,דלַאוװעג ַא טימ ּפָארַא עלַא ןלַאפ ,רעטנורַא ערעדנַא'ס
 ערעדנַא'ס רעביא סנייא ןעגנעה ייז .קירוצ ףױרַא-יצ ַא ייז טיג טנַאה

 ,טנעה יד ייב ןָא ךיז ןעמענ ןרוגיפ עשייצל .זנעג ענעטכַאשעג יו

 ךיז ייז ןעיצ ךָאנרעד .גנולעטשרָאפ א ךָאנ ןרָאיטקַא יוװ ךיז ןגיוו

 ,ֿפַאק רעגנַאל ַא .רעגניצ יד סיוא םיא ייֵז ןקעטש ,סעריוו יוװ סיוא

 ס'ַאקערג-לע ףיוא םערוטש ןיא סיוב ַא יוװ וצפיורַא ךיִז טיצ סָאװ

 א טרעוו רע זיב ,רעלעמש ,רעכעה ,רעגנעל צֹלַא טרעוו ,דליב ַא

 ןופ ,טלַאֿפש-למיה ַא ךרוד ךרוד טכירק ,סיורג יד לּפעק-עקליּפש

 קידנכירקכרוד ,ױזַא ןוא ,ןיירַא טלַאּפש-למיה רעדנַא ןַא ןיא טרַאד

 סעד ,ןטסכעה סעד למיה ןיא רע טרעוו ,למיה ַא ךָאנ למיה ַא

 טכרָאֿפרע ןיא םיא רַאֿפ ךיז ןגיוב סע ןוא ,טָאג ןימ ַא ,ןטצעל

 ךיז ןגיוב סע ןוא ,זנַאג ַא רעביא זנַאג ַא ,זנעג עטבעלעגפיוא יד

 . רערעייז טָאג רעד זיא סע .ןרוגיפ עשייצל יד ןעיירד ןיא םיא רַאפ

 םוצ ךיז ןעמענ ןרוגיפ-ךַאלסיוא יד ןוא קנואוו א טיג ּפָאק רעד
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 -קעווַא םיא ןליוו ,קזוח סיא ןופ ןכַאמ ,םיא ןרעגַאלַאב ייז .שטנעמ
 יו ,סרעכַאלסיוא יד ,סָאד ןכַאל ייז יוװ .ְךיִז טימ דלַאוװגב ןּפעלש

 .טּפעצער ס'רעטָאפ םעד רעבָא טקנעדעג רע ! ןקירעדינרעד ייֵז
 .גָאנ ץפיוא ׁשזַא םיא ןצנַאט ןלירב יד .רעדנַאנופ ךיז טכַאל רע
 ןרעוו סרעכַאמ-קזוח יד .ןכַאל טפלעה לביטש:סעדיוב עצנַאג סָאד

 ןרעטעלק ןוא עשטרַָאוו א ןביג ,טסנרע ןרעוו ייז .טכַאלעגרעביא

 ןעמַאזוצ ןדנואוושרַאפ ןרעוו סָאו ,סרעטייל ףיוא יוװ צעגרע ףױרַא
 עשי'נומה ַא סעּפע ,קידעכַאל ,ךָאנ ייז טקיש רַאטקַאד רעד .ייֵז טימ
 .עלשיוַאּפ רעד ףיוא געט-רעדנַאװ ענייז ןופ טקנעדעג רע סָאװ ,הללק
 סָאו ,תוחוכ יד ןכַאלסיױא ףרַאד שטנעמ רעד : סע זיא סָאד טָא
 םוצ ,טשינ רע טעז ןענַאמעד ס'רעטָאּפ םעד .םיא ןופ קזוח ןעווַארּפ
 .םיא ןופ שאיימ !ייווכעלסיב ךיז ןענייז ,רעדיוו ,םיצל יד .קילג
 !ענעי ז ייז ןוא ,ונ : ךרודַא-געז ַא םיא טיג סע

 .רעקינייּפ יד רע טניימ סָאד
 עיינ יד .זיוה:לוד ַא ןיא ןפיולטנַא טשינ יז ןוֿפ טעוו רע ,ןיינ

 רעמ ןלעוו'ס .ןגָאירַאפ ייז טעוו ,קילבופער-דניק יד ,טּפַאשלעזעג
 רעטניה ןעייטש סָאװ ,עמייהעג יד טשינ -- ,רעקיניײפ ןייק ןייז טשינ
 -- -- ערעייז רעריפסיוא-לעפַאב ענעּפָא יד טשינ ,עציײלּפ רעד

 עקַאט ןייא ךעלנייוועג םיא ןלַאפ ענעביוהעג ןוא עכיוה ןכַאז
 -ָאנעטס טימ ייז טביירשרַאפ רעיילב ןייז .לביטש-םעדיוב ןיא ,ןביוא
 טייג ןופרעד לסיב שּפיה ַא .ךעלקיטש-ריּפַאֿפ ףיוא רוציק ןשיפַארג
 טסואוועג טנכייצעגסיוא טָאה רע ׁשטָאכ לייו ,ןריולרַאפ
 -רַאֿפ זעוורענ סָאד סָאװ ןּפַאכ לָאמעלַא טשינ רע ןָאק ,ןביוא
 ,רענייז גייטש רענרעזעלג רעד ןיא -- ןטנוא ןגָאז םיא ליוו ענעבירש
 סטכער ךעלגניי ןופ רעמיצפָאלש םעד ןשיווצ סָאװ ,לרעמיצ םעד ןיא
 ףרַאד עלַאקיטרעװ סָאד .סקניל ךעלדיימ ןופ רעמיצפָאלש םעד ןוא
 ןיא .טייקידרע'רדפיוא ןוא טייקיטלעוו-יה ןיא ןדיילקנָא ָאד ךיז
 -ריק ןציקס רעמיצזזָאלג ןיא םיא ייב ןָא ךיז ןביירש טכַאנ רעפיט
 טָאה טצנרע רעייז סָאװ ,עצנַאג רעכיב ךיוא ,ערעגנעל ןוא ערעצ
 רעדָא זיא ליטס רעייז ןוא רָאמוה ןופ טלַאטשעג סָאד לָאמוצ
 ,ןפילשעגרעביא ןוא קיד'תופירח-זעוורענ ױזַא רעדָא שינַאטעילעפ
 ןטַארעטיל עלעיציפָא םגה ,שיטסינַָאיסערּפסקע ׁשזַא טרעוו רע זַא
 .ןָאגיּפע-יַאקסלָאּפ-ַאדָאלמ ,, ַא רַאפ ,ץקַאשטרָאק ,םיא ןטלַאה

 -לעה-טּפיוה ןייז עיצקעּפסניא-טכַאנ רעד ןופ ןָא טמוק טָא ןוא
 עירעטַאב רעד טימ טייג יז .עפעטס עקיגיוא-לקנוט עכיוה יד ,עקרעפ
 ,ןשיק ַא ,ערדלָאק ַא טכיררַאפ ,ךעלטעב רעביא ךיז טגיוב ,טנַאה ןיא
 טקעטשעגסױרַא ןַא ,לטנעה ַא ,לּפעק ַא שוק ַא טייהרעליטש טו
 רָאטקָאד ן'טימ ןעמַאזוצ עיצקעּפסניא-טכַאנ ףיוא יז טייג טפָא .לסיֿפ
 ןעוו ,טיוט ס'פיוא ריא טקיטעמוא סע ייס ,ריא טיירפ סע ייס ןוא



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןוֿפ רעדיל / ןילטייצ ןוהא 58

 .רעדניק ער עזנו א ןגעוו השעמ תעשב טדער קַאשטרַָאק
 רעד .טרָאוו ַַא זיולב ךָאד זיא'ס ,טָאג ...רעדניק ערעזנוא

 טימ ָאד ןיוש יז זיא גנַאליװ .ןָאטעגנָא ףושיכ ַא ריא טָאה שטנעמ
 בילוצ -- םולח ןייז ןגָארקעג ביל טָאה יז !ךַאד ןייא רעטנוא םיא
 רעבָא ,ייז וצ עטַאט ַא זיא רע ,רעדניק יד וצ עמַאמ ַא זיא יז .םיא
 ייז ,דניירפ ןענייז ייֵז .ןעמונעג טשינ עמַאמ יד טָאה עטַאט רעד
 .קירנעה ,זיא רע שטנעמ רענדָאמ ַארַא'ס -- רעבָא ,וד ףיוא ןענייז
 סעלַא םעד ףיוא ,ןיינ ! טָאג ריא ןביילב רע ליוו יצ ? הוואג סע זיא

 א ןופ עילָאר יד ,עילָאר-טָאג ַא ןליּפש ןלעוו ףיוא ,הוואג ףיוא --
 ןופ טעטסעיאמ רעד ןיא טרעווילגרַאפ ןביילב זומ סָאו ,שטנעמ
 ליפוצ ןוא רָאמוה ליפוצ רע טָאה םעד ףיוא -- ,טײקלַאינעג ןייֵז
 ,רעירַאטעלַארּפ רעקיטסייג ַא ןייז זיא עיציבמַא ןייז .עינָאריא-טסבלעז
 -נעמענמורַא-טלעוו ַא ןלאפעגנייא זיא םיא סָאוװ ,רעירַאטעלַארּפ ַא
 ,רעדנעל עלַא ןופ רעדניק : עיידיא עשירעזיילרעד-טלעוו ,עקיד

 סָאװ ןרָאי עגנַאל יד רַאפ לָאמנייק -- לָאמנייק ! ךייא טקינייאראפ
 -וצסיורַא ריא טלעפרַאפ טשינ רע טָאה -- ןעמַאזוצ ריא טימ זיא רע
 לַאמנייק ןָאק טּפַאשטניירפ יד ןוא ,טֿפַאשטניירפ עטרַאצ ןזייוו
 -מורַא יז ןָאק רע .טייקמיטניא-יורפ-ןוא-ןַאמ ןיא ןײגרעבירַא טשינ
 .ריא טימ הצע ןַא ןטלַאה ךיז ,שוק-רעטָאֿפ ַא ןבעג ריא ,ןעמענ
 ,רענעלּפ ענייז ריא טלייצרעד רע ,ןטכירַאב עריא סיוא טרעה רע
 ,םייה-רעדניק רעד ןופ םיניינע עלַא חוכמ גנוניימ ריא ךיוה טצַאש
 ,טַאטש-טפנוקוצ םעד ןופ לדנרעק ערעטיול סָאד םיא ייב זיא סָאװ
 לָאמנייק ןָאק יז .שוח:טייקיטכערעג ס'דניק םעד ףיוא טיובעג
 ס'המותי ןוא םימותי יד ןשיווצ ןופ טָאה רע יו ןסעגרַאפ טשינ
 -רעדניק םוצ ןטַאטוּפעד קיצנַאווצ ןוא ייווצ ןביילקסיוא טזָאלעג
 קיד'בוטמוי טָאה ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .טנעמַאלרַאֿפ
 ףיוא םיעס-רעדניק ןטשרע ןופ גנוציז עטשרע יד זַא ,טרעלקרעד
 ,לַאז ןסיורג סעד ןיא ,טרָאד ןעוועג זיא'ס .טנפעעג זיא טלעוו רעד
 -פעד עניילק קיצנַאוװצ ןוא ייווצ יד ןופ שארב רע זיא ןסעזעג ןוא
 -איזרַָאֿפ ן'טימ ,טנווייל סענירג טימ ןגָאלשַאב שיט א ייב ןטַאט
 .ןטכיולעג קיד'נוחצנ טָאה לדרעב סָאד .טנַאה רעד ייב לקעלג
 קידרעטיצ ןוא ךעליירפ ױזַא ןעוועג ןענייז טנעה ענייז ןופ רעגניפ יד
 גערפ א םיא טָאה יז זַא .רצוא ןַא טלייצ סָאו ,ןצמק ַא ייב יו
 תעב ,רעציזרָאֿפ ן'רַאפ טמיטשַאב ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ,ןָאטעג
 ,ןײלַא ךיז ןופ טפרַאדעג רעדניק יד ןבָאה רעציזרָאפ ַַא ןלייטסיוא
 דובכ ןייק ףרַאד ךיא זַא ,טסניימ וד : טכַאלעצ לכ-םדוק ךיז רע טָאה
 ,שטנעמ ןסיורג ןייק רַאֿפ טשינ ךימ וטסטלַאה ,ױזַא ביוא ! טשינ
 דובכ רעמ ,זיא רע רעסערג סָאו -- שטנעמ רעסיורג ַא םורָאװ
 ןעוו ,וד וליפא ןוא .רעדניק ןופ ןייז וליפא לָאז ,רע ףרַאדַאב
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 רעה :ןפורעג ךימ טסלָאוװ ,קירנעה : טושּפ ךימ ןפור וצ טָאטשנַא

 טלָאװ ,רָאטקעריד-רעביוא רעה תוחּפה-לכל רעדָא ,שטנעמ-רעביוא

 ,רע טָאה ךָאנרעד דלַאב .ןרָאוועג טשינ אנוש ןייק רַאפרעד ריד ךיא

 שינערעקרעביא ןַא זַא ,ןעזייוופיוא ןעמונעג ריא ,ןיוש רעטסנרע ןַא

 ךרוד טריפעג ןוא ןפורעגסיורַא טרעוו סַאלק ןרעקירעדינ ַא תבוטל

 א ןופ בוח ןייז ןוא ,ןרעדנַא ןַא סַאלק ַא ןופ ןעמוק סָאוװ ,יד

 ,טייקיטכערעג יֹוזא יוו ,עניילק יד ןוייוו וצ זיא סענעסקַאוורעד

 סָאד ױזַא יו -- טּפַאשלעזעג ,דיחי ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ ,טכירעג

 .טײקצנַאג ןייא ןיא ןסיגפיונוצ ךיז ףרַאד צלַא

 ןעגנולקעג ליומ ןייז ןיא טָאה -- ךיז יז טנָאמרעד -- צלָאטש יו

 שיטנעגילעטניא ןַא ! טפַאשרעה-רעדניק ,עיטַארקַאדעּפ טרָאװ סָאד

 .טשינ -- ליומ ןייז ןיא ! טרַאוװ-ליּפש

 טרַאּפשעגנַא טנעה יד ,גייטש רענרעזעלג ןייז ןיא רע טציז טציא

 ףיוא ןירַא טמוק ,ןָא ליטש טּפַאלק עפעטס .ןברַאש ןלָאג סעד ןָא

 ןגייווש עדייב .ןבעלרעד לוטש ן'פיוא ריא טזייוו רע .רעגניפציּפש

 ! סָאו .סיוא סעפע

 ריא רע טלייצרעד ,רעווש וצ טרעוו ןגייווש סָאד זַא ,ךָאנרעד

 -כָארק ףיוא עשרַאװ ןיא ,ָאד זַא ,רעדניק יד ןקעוו וצ טשינ ,ליטש

 .קרַָאי-וינ ןיא לַאז רעלַאסָאלַאק ַא סעּפע סיא ךיז ט'מולח ,ענלַאמ

 .טלעוו רערַאג רעד ןופ סעיצַאגעלעד-רעדניק ףיונוצ ךיז ןעמוק טרָאד

 טרָאד .סערגנַאק-רעדניק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד זיא'ס

 ייב טכַאנ .עסעיפ ַא סנייז רעדניק יד ןופ טריפעגפיוא ךיוא טרעוו

 טרעוו סע .רעדנעל ןוא רעקלעפ עלַא ןופ ןשטנעמ ןיהַא ןעמוק טכַאנ

 רעביא טייג ןכַאז רעביא טפַאשרעה יד יוװ ,ןזיוועג עסעיפ רעד ןיא

 ןַא ,טייקיטכערעג עיינ ַא ןייא טריפ סָאװ ,סַאלק-רעדניק םוצ
 טרעוו ןוא ןָא ןריובעג ןופ דניק ןיא טבעל סָאװ ,יד ,ע'תמא
 ענעסקַאוורעד יד .ענעסקַאוורעד יז ןופ טלּפירקרַאפ טלַאוועגב
 ,ייז ייב ןענרעל ןפרַאד רעדניק יד טשינ זַא ,ןײטשרַאפ וצ ןָא ןביוה
 ,ךיז רַאפ טעז ,רָאטקַאד רעד ,רע ןוא .רעדניק יד ייב ייֵז טרעיינ
 סעד ןופ לָאבמיס ,לַאז ןקיכעלייק ןקיזיר םעד ,ױזַא טציז רע יו
 ,ןסאר עלַא ןוא רעקלעפ עלַא ןופ ןשטנעמ יד טעֶז ,ךעלייק-דרע
 .ןימ-ןשטנעמ ןצנַאג ןופ קֿפוד םעד טליפ ,ליֿפש יד טעז ,עניב יד טעז

 ! ןעמענטימ וטסעוו ךימ ןוא --

 ! קרָאי-וינ ןייק ! ןיהואוו --
 .טנַאה רעד רעביא טעלג ַא ריא טיג רע
 !שרעדנַא יוו .סיוועג ---
 ןרעווש ַא טַאהעג טנייה טָאה יז .רעשעטַאט ַא זיא טעלג רעד

 יז ןעוו .סיױרַא טייג יז ןוא ךיז יז טקידלושטנַא -- טעברַא גָאט
 רעוו -- יז טכַארט רעגעלעג ריא ףיוא עטרעטַאמרַאפ ַא ךיז טגייל
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 : סייוו יז .ןעגנואיצַאב ערעייז ןגעוו -- לַאמ ןטלפיוו םוצ סייוו

 סעּפע סָאװרַאֿפ .יז טדערַאב החּפשמ ענעגייא ריא .יז טדערַאב ןעמ

 זַא ,רָאפ טשינ ךיז טלעטש רענייק !ןֿפ ַא בייוו-ןוא-ןַאמ טשינ

 סע זיא טרָאֿפ ןוא .טשינ תוכייש ןייק ריא וצ רע טָאה קיטכעלשעג

 ,תמא .יורפ ַא ןופ טפַארק:יצוצ יד םיא רַאֿפ טשינ טָאה יז .תמא

 רע יוו -- ןלָאז טולב ןוא שיילפ ןייז ןופ רעדניק זַא ,ארומ טָאה רע

 -יצַאב יד .השורי רעטכעלש ַא ןופ תונברק ןַײק ןייז טשינ -- טגָאז

 רעדניק ןעמוק ןלָאז סע זַא ,עכלעזַא ןייז טשינ רעבָא ךַאד ןזומ ןעגנוא

 ןוא ,רָאטקַאד ַא רע זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .טלעוו רעד ףיוא

 יד ןבעגוצכָאנ טשינ טסייה סָאד סָאו ,סייו רע יוװ ךַָאנ רעוו

 -רעּפ ךעלטכעלשעג רע זיא רשפא .טכעלשעג ןופ ןזירד עשינַאריט

 ןַא רע זיא .טסואוועג טלָאוװ עמ } תודוס ןייק ָאטשינ ,ןיינ ? סרעוו
 ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג טשינ טעקסַא ןייק רעכיז זיא רע ! טעקסַא

 ןשירַארעטיל ַא ףיוא ןטינשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טנגוי רעד ןופ

 ךעלסעג עקיטייז רעביא טכענ יד ןיא טּפעלשעגמורַא ךיז ןוא רענייגיצ

 -רעד טייצ רענעי ןופ .סענירעלעּפ ןיא םירבח עטעטסַארכעצ טימ

 ױזַא יו ,עטכישעג יד עינָאריא-טסבלעז ליפוזַא טימ ךַאד רע טלייצ

 -פיוא םיא ,רעמיצ ןיא סיא וצ ןירַא טַאהעג זיא ענייז עמַאמ יד

 : ט'רסומ'עג ןוא ןיײרַא גָאט ןיא ףָאלש ןגנַאל-וצ ַַא ןופ טקעוועג

 !רָאטקַאד א ןרעוו וטסעוו ,טכענ יד ןיא ךיז ןּפעלש ךרוד ,ױזַא טָא

 ; רָאטקָאד ַא ןרעוו ןעד ליוו ךיא ! ַאה : ןגיוא יד ןבירעג ךיז טָאה רעיו

 .רוכש א ףיוא רידוטש ךיא

 ךס ַא טָאה רע .לָאמַא רָאג ,ןעוועג לָאמַא רעבָא זיא צלַא סָאד
 שונַאי ַא סיוא טסקַאוװ טכייל יוזַא טשינ .שטנעמ רעד ,טכַאמעגכרוד

 זיא רע ןוא .טניימ ןעמ יו רעסערג ךָאנ זיא רע ! טציא .קַאשטרָאק

 ייס זיא רע .טייקסיורג טימ ןעמענוצרעביא ְךיִז רעטצעל רעד

 רָאנ .רע טרעוו דניק רעמ -- רעטלע סָאװ .ןדײשַאב ייס ,ץלָאטש

 ןופ טגָאלש טייקרעטיול ליפ ױזַא .סע זיא דניק לַאגס יינ ַא סעּפע

 ,עטסערג יד יוװ ךַאז עטסדנימ יד ,צלַא ךָאד טניימ רע ןוא .םיא

 .תמא ן'תמא ן'תמא ןַא ףיוא ,תמא ןַא ףיוא

 רעד : סייוו יִז ,סייוו יז ,ָא .רעגעלעג ןופ ףיוא ׁשזַא טגנירּפש יז

 ןעמ סייוו סָאד !רעקילייה ַא זיא סָאוװ .רעקילייה ַא זיא שטנעמ

 רעדנעלגנע ןַא רענייא סָאורַאפ ,טשינ סייוו ןעמ יו טקנוּפ ,טשינ

 .ריֿפסקעש ַא ןעוועג זיא

 יז טלָאװו טנַאה ַא סעֿפע יוװ ,רעגעלעג ן'פיוא קעװַא טלַאֿפ יז

 ןגָאירַאֿפ ליוו ןוא ןשיק ןיא ּפַָאק סעד ןייא טערונ ,ןסיוטשעגקירוצ

 .רע'טושּפ ךס ַא ,םינּפא ,זיא ךַאז יד .ערעדנַא ןַא רָאג הבשחמ ַא

 רע .רענעש זיא יז ןעוו טּפַארק-יצוצ םיא רַאּפ טַאהעג טלָאוװו יז

 טכַאלעג קיכליה טלָאוװ רע ! רעקילייה ַא רעבָא ,זיא רע סָאװ זיא
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 ןַא טַאהעג טלָאוװ עטכישעג-טלעוו יד .סניױזַא סעּפע טרעה רע ןעוו
 רע'סואימ ןעוועג טלָאו זָאנ ס'ערטַאּפָאעלק ןעוו םסינּפ רעדנַא
 ,ריא !טגָאזעג סע טָאה רעוו : טשינ ןיוש טקנעדעג יז .לסיבַא
 ןַא טַאהעג טלָאװ ,עטכישעג ענעגייא ס'ַאקסנישטליוװ ַאינַאפעטס
 וצ טמוק סע ןעוו .רענעש לסיבַא זיא זָאנ ריא ןעוו סינּפ רעדנַא
 זיב ץקַאשטרָאק ןופ ,טײלסנַאמ עלַא סיוא ךיז ןכיילג ןכַאז ָא-יד

 ,'קַאשטרַאק רַאפ רעגניי זיא יז .רעבײלק-עטַאמש םעד ינָאטנַא
 טלטעב -- הלותב עטלַא ןַא יז זיא טציא ! ףוס רעד זיא סָאוװ רעבָא
 .ןירעלטעב-עביל ַא .םענעי ייב ָאד ,םעד ייב ַָאד עביל לסיבַא סיוא

 .ןייא זייווכעלסיב טּפָאלש יז
 .ףַָאלש טייז-רענעי ןופ ןיוש טרַאוװ טעברַא טימ גָאט ַא

 ַאקיטסַאווס ןוא םולח-טלעוו ןשיווצ (ג

 ןצרעפ וצ .ףייר ןרעוו ,ןעמוק רעדניק .ןעייגרַאפ ןוא ןעייג ןרָאי

 ,טלעוו ןקע עלַא רעביא ךיִז ןטײרּפשעצ ייז .ךיִז ייז ןענעגעזעג רָאי

 .טרָא רעייז ףיוא ןעמוק רעדניק עיינ .ףירב עשיגלַאטסָאנ ןביירש

 -- ןעמַאווצ רעדניק עלַא ,גנונעפָאה עיינ ַא זיא דניק ךעלטיא

 גנאג א ,ךַאו רעד ףיוא םולח רעגנַאלנרָאי ַא : םולח ס'קַאשטרַָאק

 רע טרעוו ענלַאמכַארק ףיוא רָאנ טשינ ןוא .שטנעמ םעיינ םוצ

 ,ךעל'היח ,ךעל'השמ ,ךעלקילורס יד ןשיווצ רָאנ טשינ ,ט'מולח'עג

 סעד ףיוא טּפַאשגולק רעוויאַאנ רעד טימ שטנעמ רעד .ךעל'הרש

 רעטניה ןטלַאהַאב עינָאריא רעד ןוא רעיורט םעד טימ ,םינּפ ןלָאמש

 ןופ טפנוקוצ רעד ןיא טשינ רעבָא ,ץלַא ןיא ןעלפייווצ ןָאק ,ןלירב
 טַאטש רעד ןסקַאוװסיױרַא טעוו סיא ןופ סָאװ ,סַאלק-רעדניק םעד
 ,סָאד רעבָא ,ןעייג רעדניק ,ןעמוק רעדניק .טייקיטכערעג רעיינ ןופ
 ןוא עשידיי רעדניק .ןייגפיוא טעוו ןוא טביילב ,טייזרַאֿפ רע סָאװ
 -שטנעמ סםעד ןופ ןייטשלקניוו רעד ןענייז ךיילגוצ עשידיי-טשינ
 םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,םענעביוהעג םעד ,םעיינ םעד ייבעג
 ןקוק עלַא : ןמיס ַא -- רעסערג רָאי וצ רָאי ןופ טרעוו טקעטיכרַא
 ףיונוצ זייווכעלסיב טלעטש רע סָאװ ,ןינב ן'פיוא ןטרַאװ ןוא וצ ךיז
 .סעישַָאגלַאמ ןוא סקענַאי ןופ ייס ,ךעלערוס ןוא ךעלקילורס ןופ ייס
 וװָאקשורּפ ףיוא זיוה סָאד -- זיוה-סימותי שילױוֿפ ַא ךיוא םורָאװ
 -סייג רעד קַאשטרַאק זיא טרָאד ךיוא ןוא טלעטשעגפיוא זיא --
 ,עלַא ןסַאר ,עלַא רעקלעפ ,עלַא רעדנעל ןופ רעדניק .עטַאט רעקיט
 םעד ןיא ןערעוו ייז ןלעוו טלדנַאװרַאֿפ .טנעה יד ןבעג ךיז ןלעוו
 .עסיורג יד טשרעדנַארַאֿפ ןוא טביוהרעד סָאװ ,דניק-טלעוו

 לפיוו -- קַאשטרַָאק שונַאי .קַאילָאּפ-דיי ַא רע זיא ן'זיא ןוא
 יוו ןבירשרַאֿפ רע זיא תורוד עשידיי ןופ רעטסיגער ןיא זַא ,ןסייוו
 ךָאנ טָאה ןילַא רע ! טימשדלַאג ףסוי ןופ ןוז ,טימשדלָאג שרעה



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא | 58

 ,טולב ןייז ןיא טרעיול סָאװ ,תורוד ןופ אכערק סעד ןעמונרַאֿפ טשינ
 -שייצירפ רעקידנשיצ רעד טימ טשינ רָאּפ ןייק זיא סָאוװ ,ץכערק ַא
 ,םיא ןיא טבעל סע זַא ,טשינ טסייוו רע .ןושל ןשילױּפ ןופ טייק
 ,ךוליה ןייז ןופ צנַאגעלע-טשינ רעשירעכַאלסיוא טעמכ רעד ןיא
 האי, רעד ,לדינח א ס'טײהטמירַאב ַא יוװ ןעמונעגנָא טרעוו סָאװ
 ןופ עדייז ןייז ,רעזעלג רעד שרעה יוװ דיי-ךמע ןַא ןופ !יאתוינע
 עירעטַאל רעד ףיוא סניוועג סיורג ןייז טָאה סָאװ ,רעד ,דצ ס'עמאמ
 ,רעזעלג רעד שרעה ןביילב ןענַאק וצ ידכ ,תיב-ינב יד ןופ ןטלַאהַאב
 שטַאכ רָאנ .םיא ךָאנ ןעמָאנ ַא זיא ,קַאשטרָאק ,ןיילַא רע סָאװ ןוא
 ןוא רענעק-דניק ןטסערג םוצ תוצע ךָאנ ןעמוק סעמַאמ עשיליופ

 ;ןבעגעגסיױרַא טָאה סַאטש רעשילױּפ סָאװו ,שדחמ-יצרעד
 -קעוַא רע טעוו ןרעסַאוװ ס'לסייוו רעד ןופ קסעילּפ ןייא רַאֿפ שטָאכ
 -עקצימ שטָאכ } סעגמעט עלַא ,סנעס עלַא ,ןעיַאנוד עלַא ןבעג
 בילוצ רע טעוו -- ,עדַאיליא ןייז זיא "שואעדַאט ןַאֿפי סע'שטיוו
 'ר ןופ לקינייא ןַא צוחַא םורָאװ .טלעוו יד ןסעגרַאפ טשינ ןלױּפ
 -אניװַארּפ ַא ןופ לקינייא ןַא ךיוא רע זיא ,רעזעלג םעד שרעה
 סָאװ ,דרָאבנציֿפש-ייװצ ַא טימ ליכשמ ןקידרעדניליצ ַא ,רָאטקָאד
 -לדנעמ ןוא שטייד ןייז ןסעגרַאפ טלָאוװעג טשינ לָאמנייק טָאה
 .רואיב סי'נַאס

 םיא םורַא צלַא טרעוו ןרָאי יד ןופ גנַאג ן'טימ זַא ,טעז רע שטָאכ
 ןייז זַא ,בײהנָא ןיא טשינ רע טקרעמַאב ,ט'עשרירַאפ רעמ אלַא
 װָאקשורּפ ןיא םייה-רעדניק רעשילוֿפ רעד טימ תוכייש עגנַאל
 -טנַא זייווכעלסיב טרעוו דיי ַא ןייז-ןריובעג ןייז .רעזיול צלַא טרעוו
 ןדיי ןופ גנַאג םעד טמיטשַאב סָאװ ,חוכ רעד .הּפרח ַא יו טזיולב
 סעקשירַאמ ןוא סקענַארּפ ,סקענַאי יד ןופ זַא ,ליוו ,רעקלעפ ןעשיווצ
 ַא קירוצ טגנירפש סע יוװ ןעגנירּפשקירוצ רענייז םולח רעד לָאז
 םולח ןייז : רע טעז רעטעּפש טשרע .רעיומ-גנוטסעפ ַא ןופ םעלַאב
 סָאוװ ,זיולב םַאטש ןייז ןופ רעדניק ףיוא ןוואורּפסיוא ןזומ רע טעוו
 רעדניק יוװ : םימותי -- קילָאמיירד ןוא ,קילָאמיירד ייז ןענייז טנלע
 -עטַאט ןטַאז ַא ןיא וליפא סָאו ,סתס רעדניק יוװ } םייה ַא ןָא
 ףוס םוצ ;} ענעסקַאוורעד ייב תולג ןיא ייז ןענייז קיטליױאוו-עמַאמ
 -ײּפעג א תומוא יד ןשיווצ זיא סָאוװ ,קלָאֿפ ַַא ןופ רעדניק יוו --
 .םותי רעטקינ

 סָאו ,שטנעמ רעד טשינ רע זיא ,סָאד טעז רע ןעוו וליפא רָאנ
 סיורַא לביב רעשיליופ ַא ןופ .שרעדנַא ןרעוו טכַאנ ַא רעביא טעוו
 .רעכיב ענייז ןופ ךַארּפש יד זיא שיליוּפ .םיאיבנ יד םיא וצ ןרענוד
 רעייז םגה ,ענלַאמכַארק ףיוא רעדניק יד טימ רע טדער שלייוּפ
 טנייפ טשינ רע טָאה ,רעזעלג םעד ןדייז םעד ןופ ןושל סָאד ,שידיי
 סָאװ ,עלַא יד ןושל סָאד ןבָאה טנייפ סָאװ ,ןילַא רַאפרעד ןיוש
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 רערעסעב טשרמולכ רעד ןופ טייל יד : טנייפ ייז טָאה ןײלַא רע

 זַא ,ןיילק יױזַא שידיי ןופ טּפַאשטנעק ןייז זיא וצרעד .טפַאשלעזעג

 -- ,ענטומס !ָאמ 'יא'ס : ןָאטעג גָאז ַא טַאהעג טָאה ל'מותי ַא ןעוו
 ,טנעָאנ ױזַא ןענייז שידיי טימ שיליױּפ סָאװ ,טיירפעג ךיז רע טָאה

 םורַא טיובעגפיוא טָאה רע ןוא ,טרָאוו שידיי א זיא ענטומס זַא

 .עיֿפַאזָאליפ ַא םעד
 סָאװ ,יד .ןרעוו רעסעב ןלעוו ןטייצ יד : טסיירטעג ְךיִז טָאה רע

 זיא רע זַא ,ןעגנַאגרעד ןענייז ייז ןעוו ןגָארקעג טנייפ םיא ןבָאה

 -רָאק קַאילַאּפ םעד רַאפ ןטלַאה קירוצ ךָאנ סיא ןלעוו ,טימשדלָאג
 סעיצקעל ענייז ףיוא ,ךַאנ ןעמ טנעייל ןסטפירשעג ענייז .קַאשט

 טקעדטנַא טָאה סָאװ ,רעד זיא רע זַא ,סייוו ןעמ .ךָאנ ןעמ טמוק

 רעמערָא רעד ןופ .דניק םעד ןופ תוחוכ עשירעיירּפַאב-טלעוו יד

 ליּפשייב .טכיל סָאד ןייגפיוא ףוס-לכ-ףוס טעוו ענלַאמכָארק רעשידיי

 ,רשוידניק ,טייקכעלשטנעמ-דניק טשרעה ַאד .ליֿפשייב טביילב

 טנעמַאלרַאּפ-דניק ןוא טכירעג-דניק -- זיא ָאד .טעטירַאטיױא-דניק

 ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עיירפ ס'דניק םעד זיא'ס .גנוטייצ-דניק ןוא

 ןוא ן'עפעטס ,ץקַאשטרַאק ,םיא ןופ החגשה רעד רעטנוא זיולב

 טכַאמ !ןיילק זיא בײהנַא רעד .עריא סרעפלעה עקיטייז עכעלטע

 א ,עטקיטולברַאפ ַא טלעוו ַא .עסיורג סָאד טרַאוו'ס .סיוא טשינ

 ,טסיירט ןָא ןוא עט'קוזינ'עצ ַא ,טײקנסקַאוועד רעטסיוװ ןופ עדימ

 ןענרעל ןוא ,עלנַאמכָארק רעמערָא רעד ףיוא ,רעהַא ןעמוק ךָאנ טעוו

 טכַאמ יד טכערבעצ ןעמ יוװ ,דניק ןשידיי םעד ,םותי ןכַאפיירד םייב
 רעייז ןיא שטנעמ םעד ןטלַאה סָאו ,עכעלשטנעמרעסיוא יד ןופ
 .ערעייז רעטערטרַאֿפ עכעלשטנעמ ןופ ףליה רעד טימ עקטסַאֿפ
 סָאו ,רעקינייּפ עדליוו ענעי ייס ,סרעכַאלסיוא יד ,םיצל יד ייס
 ןענירטנַא ןלעוו ייז -- ,ןפָאלעג זיוה-לוד ןיא רעטָאפ ןייז זיא ייז ןופ
 .רעכעל יד ןיא זיימ יו

 ,עכיילב-ט'מולח'רַאפ ךעל'המותי ןוא םימותי
 ,הכיא ןופ ןוא םירישה-ריש ןופ קלָאֿפ םעד ןופ רעדניק
 ,עקזינ ,עקווַאטס ,עשטָאמס ,עשנעג ןופ רעדניק
 עלימ עלַאמש ,עקסנילָאוװ

 ,(הליפת ַא יו ןעמענ יד טציא ןעגנילק סע)
 ,סענירעטוס ןוא ןרעלעק ןופ רעדניק
 -- ,סעניאור ףיוא ןעגנַאגעגפיוא ךעלזערג
 ףור ַא טפַאשרעדניק רעד רָאג וצ ןייג ףרַאד ךייא ןופ
 ,טלעוו ַא ןלעטשפיוא ןוא ןרעייא ליּפשייב םעד ןָאטוצכָאנ
 ךייא ןופ ןעגנילקסיורַא לָאז סָאוװ
 -- קיוומ ערעטיול יו

 .קילבוּפער עיינ יד ןעיובפיוא ןוא
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 ,טשינ רעבָא סעגרַאפ ...קילבוֿפער עיינ יד ןעיובפיוא ןוא

 ףיוא םייה יד טייטש סע סָאו טייצ רעד ךשמב זַא ,רָאטקָאד

 ןבעגעגסורַא טשינ יז טָאה ,קיסיירד רַאי ַא וצ בורק ,ענלַאמכָארק

 יז ןבָאה רעדניק ענייד יו סעדכָאנ זַא ,שטנעמ ןעיינ ןקיצנייא ןייק

 ןיא טנַאּפשעגניײא ייז ,טניושעג טשינ ייז רָאו יד טָאה טזָאלרַאֿפ

 ןייד זיא טלעוו רעד ןופ רבדמ ןיא ןוא ,ןרָאי-רעװַאשז עטלַא עריא

 .שזארימ ַא ,זיולב שזַארימ ַא ןבילבעג ייֵז םייה

 ןגעק רעדלעפ ס'נלוּפ ףיוא טיירב ךיז טגיילעצ ןטָאש ס'רעלטיה

 ףיוא ןעייג רעשרעה סינליוּפ .ןוז רעקידנעייגרעטנוא ס'נשטנעמ םעד

 .שזעװָאלַאיב ןופ רעדלעוו יד ןיא גנירעג ןקיכייב םעד טימ דגַאי

 ךיי ףיוא ןוא ,דישז-דישז ,דישז-דישז רעד טדיז ןוא םורַא טדיז סע

 א ןיא רעדעפ ַא סָאוװ ,עלַא יד ךיז ןטסעמרַאפ ךיילגוצ טָאג ןוא

 יד .ערעייז ןעמענ יד ןענָאמרעד וצ ךיז ט'סואימ טנַאה ס'נדיי

 א ןגעק ויא סָאו ןוא -- דנולש ריא ףיוא טלַארּפ ַאקיטסַאווס

 ,הנידמ-דניק עקיד'מולח:קידרעטיצ ןייד הנידמ-ַאקיטסַאוװוס

 | ! טימשדלָאג
 ןוא ןציז טלעוו ןימ ַאזַא ןיא וטסנַאק יוװ ,דימשדלָאג וד ,דיי וד

 !דלָאג ןייד ןדימש

 לארשי דנַאל ןיא 4

 טנגעג רעד ןיא ןריצַאּפש סע ...ןעוועג ט ר ַא ד ךיוא זיא רע
 ןַא ,קינ'צוביק א :ייווצ ,גָאט-ור ַא םענייא ןיא ,דורח-ןיע ןופ
 ןפורעג ,טימשדלָאג .רד -- טסַאג ַא ןוא ,ןליופ ןופ רעקימַאטטּפָא
 ,שטנעמ רענעגיובעג לסיבַא ,רעטצעזעג ,רעטכַארטרַאפ ַא ,קַאשטרָאק
 ירע יו ,עליטש טירט טימ ,לדרעב ןלָאמש ןיא םעדעפ עסייוו טימ

 .דרע עשידיי יד ןרירנָא טמעשעג ךיז טלָאװ
 טריפעג ןע'מיובנירג קחצי טימ -- קנעדעג'כ : טסַאג רעד טגָאז

 ןויצ !;טלַאוועג רע טָאה סָאו .סעיסוקסיד עשיטנעדוטס לָאמַא
 .ןויצ ןייז לָאז טלעוו ערָאג יד -- ךיא .ןייז טלעוו יד לָאז

 קילדעוװ ,זיא -- קינ'צוביק רעד טגערפ -- ךייא ןופ רעוו ןוא --
 : ןעוועג טכערעג ,ריד

 ןויצ טשינ ליוו טלעוו יד יוװו גנַאל ױזַא רָאנ .עדייב ? טכערעג --
 .ןייז טלעוו יד ןויצ ףרַאד ,לַאטש:-ריזח ַא רָאנ ,ןייז

 .סעפע טכוזעג טלָאװ רע יו ,םוא ךיז טקוק רע
 ןופ טנעמונַָאמ םעד םילשורי ןיא טלעטשעגפיוא טלָאו ךיא --

 טלָאוװ ךיא .לָאבמיס א זיולב ךָאד זיא סָאד רָאנ .םותי ןטנַאקַאבמוא

 .טייקיטסייג רַאפ רעטנעצ:טלעוו ַא םילשורי ןיא טלעטשעגפיוא

 !וטסניימ יוװ ,טלעוו רעד ףיוא םותי ַא ךיוא ךָאד זיא טסייג רעד
 ךיוא -- סערגנַאק-רעדניק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד ןוא
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 ןיב ךיא -- רעדיוו ,ךיא .ןיינ .קרָאי-וינ ןיא טשינ .םילשורי ןיא

 -- רָאנ ךָאד

 טימ ךַאמ ַא טיג רע רָאנ ,ךיז ןגעוו ציוו ַא סעּפע ןגָאז ליוו רע
 .יאדכ טשינ : טנַאה רעד

 ,רעגניפ ציּפש ףיוא ןעייטש רעזערג .חטש רעטזַארגַאב-ךיוה ַא
 ייז רע טָאה .ּפָא ךיז טלעטש רע .טסַאג םוצ רעזלעה ערַאד ןעיצ
 ,ןעוועג רעזערג טלָאמעד ייז ןענייז ! תורוד טימ קירוצ טנעקעג
 ַ! שרעדנַא סעּפע רעדָא

 ןשיווצ ןיירַא טכירק ,קיניצוביק סעד לייוו ַא ףיוא רעביא טזָאל רע

 ךיִז םורַא טקוק ,ףיוא טמיווש ,ייז ןיא ןלַאפרַאפ טרעוו ,רעזערג יד
 -ַאמַא ןופ רענעמוקעגרעפַא טשרָאקַא ןַא יוװ רעטרעדנואוורַאפ ַא
 .לָאמַא ןטסקיל

 עטייוו ןופ זיא יירשעג סָאד ךיוא .לגיופ ַא ןופ יירשעג ברַאה ַא
 .ןטײקילָאמַא

 -- ,קינ'צוביק םעד רע טגָאז -- ,דנַאל ן'רעביא קידנרעדנַאוװ --
 ןַא גרַאב ןקיד'עּפושמ ןטעקַאנ ַא ןופ טרעדינ סע : ןעזעג ךיא בָאה
 רעטעקַאנ ןופ ןרעדינ טזומעג לָאמַא טָאה ױזַא .םיוב רעמַאזנייא
 .ןײרַא לָאט ןיא טרָאװ ןייז ןגָארטעג טָאה רע ןעוו ,איבנ ַא ךיוה

 -עטשסיוא-גנוצ יד ,סרעכַאלסיוא יד גנילצולּפ םיא ןלַאֿפַאב סע

 ךרוד ְךיז טגָארט סע ! ָאד דָארג .ןזיוועג טשינ ךיז גנַאל ןיוש .סרעל
 טפיולטנַא השורי עזייב יד ןוא ,טניוו רעקיד'לארשי-צרא ןַא ,טניוו ַא
 .םערופ םעיינ ַא ןגירק סָאװ ,ןטייצ עטלַא ןופ השורי רעד רַאֿפ

 : ךיז וצ למרומ ַא רע טיג ךָאנרעד .טגייווש רע

 .ֿפַאק םענעטינשעגּפָא ןַא ןופ תומולח --

 סעד ,םענייז דניירפ םעד ןָאט וצ גערפ ַא ןייא םיא טלַאֿפ סע
 : קיניצוביק

 ? רע זיא ,וטסניימ ,סָאוװ ָאט ,טָאג ַא ָאד זיא'ס ביוא --
 .רעטיילגאב רעד טרעפטנע -- ,צולח ַא --
 ךיא סָאו -- ,קַאשטרָאק טכַאמ -- ,ויא רימ טימ הרצ יד --

 ןעוו .וד יוו ַאזַא ןרעוו טכייל טשינ ןָאק ךיא .יוג ַא צלַא ךָאנ ןיב
 טלָאװ ,ןענַאטשעג טלָאו ,טסגָאז וד סָאװ ,םעד וצ סכעלנע סעּפע
 ,ןיקסנַָארוו-ענעה ייב יצ ,ץעגרע ןיקצַאוװָאלס ייב ,ןייטש טנָאקעג
 -רעביא דלַאב ,ןַאמסדנַאל ,ריד סע ךיא טלָאװ ,ןיקסנַאיּפסיוװ ייב יצ
 ,עיפָאזַאליפ ,עיזעָאּפ ןעוועג טלָאוו'ס ןוא ,שילוּפ ףיוא טרימַאלקעד
 .שרעדנַא טָאג ןגעוו ייֵז ןדייר שיליוּפ ףיוא רעבָא .רוטלוק עשילױוּפ
 -ליוועצ ביל טָאה רע -- טכַאמ ביל טָאה טָאג זַא ,טגָאז יקצַאװַָאלס
 .ן'עשטינ רַאפ םזינַאעשטינ .ןייא טשינ ייז טמיוצ ןוא דרעפ עטעוועד
 ךיא .יקצינ -- ןקַאילָאּפ ןופ טמַאטשעג ךיוא ךָאד טָאה עשטינ ןוא
 ןוא .ארומ ייז רַאפ בָאה ךיא ןוא דרעפ עטעוועשובעצ טנייפ בָאה
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 -ָאלס יוװ ,ַאזַא זיא טָאג ביוא ! דניק ַא סערטעצ דרעפ דליוו ַא זַא
 -ָאלס ןוא טָאג ןבָאה טנייפ טּפרַאדעג ךיא טלָאוװ ,טניימ יקצַאװ
 ַא :ןיימ ךיא ,דניירפ ןיימ ,יוג ַא צלַא ךָאנ ןיב ךיא .ןיקצַאוװ
 שרעה 'ר ןופ לקינייא ןַא יו רעמ צלַא ךיז ליפ ךיא רָאנ ,קַאילַאּפ

 רַאֿפ טַאהעג ארומ רעכיז טָאה רעזעלג רעד שרעה .רעזעלג רעד
 .דרעפ עטעוועדליוועצ

 ענלַאמכַארק ףיוא קירוצ (5

 ןפָאלש סטכער ןוא סקניל .טכַאנ .קיצניינ ןוא ייווצ ענלַאמכַארק

 טביירש רע .רדח ןטזָאלגאב ןייז ןיא טציז רַאטקַאד רעד .רעדניק יד

 טיזיוו ןטצעל ןוא ןטייווצ ַא ךָאנ -- אוביק ַא ןיא ענייז דניירפ וצ

 עּפמעט יד רעמ צלַא טקיניײפ'ס ןוא טלַא ןיב'כ,, : דנַאל ןשידיי ןיא

 .ןגיוצרעד ךימ ךיא בָאה ךַארּפש רעייז ףיוא סָאװ ,יד ןופ תועשר

 ןָא ךיז ןעמענ סָאװ ,עכלעזַא ךָאנ ןַארַאֿפ : תמא םעד ןגָאז ךימָאל

 טימשדלָאג זַא ,ןטלַאה ייז .קַאשטרָאק שונַאי קַאילָאּֿפ םעד רַאֿפ

 -- טרעקרַאפ טלַאה טייהרעמ יד .גיולב זָאירוק ַא זיא סָאד --

 רימ טלָאוװ סָאוװ .טייהרעמ ענעי זיא טכערעג : ךיא סייוו טציא ןוא

 רענירג ַא רעדָא ,עקיבייא יד ,םילשורי ! טפַארק ןבעגקירוצ טנַאקעג

 יד ןַאק ךיא ןעוו :רקיע רעד .רעגניי ןיב ךיא ןעוו ! ןעוו .ץוביק

 וצ ףיוא טרעה ַאד ןבעל ןיימ .ְךיִז טימ ןעגנערבטימ עניימ רעדניק

 -סָאק א ןיא ,ץעגרע :רַאֿפ רימ טמוק זייוונטייצ .ןבעל ןיימ ןייז

 -לוויט ַא ףיוא טענרַאל א ןופ קוק ןוא ךיא ציז ,עשזָאל רעשימ

 א ןיא .טענַאלּפדרע םעד ףיוא טליּפשעג טרעוו סָאוװ ,ערעּפָא

 -רַאֹֿפ ,ןטונימ רָאנ רעבָא ןענייז סָאד .צעגרע עשזָאל רעשימסָאק

 ןכַאז ייווצ .ערעּפָא רעד ןופ לייט ַא ןיב ןילַא ךיא .ְךיִז טייטש

 יד ןוא -- רעדניק עניימ רַאפ גרָאז יד :ןדנובעגוצ ךימ ןטלַאה

 א ןופ ,דרע רעגנוי-טלַא ןַא ןופ ןבילבעג רימ ןענייז סָאװ ,תונורכז

 וצ יז טכייל טציא ןוא סיאיבנ יד וצ ןטכיולעג טָאה סָאװ ,ןוז

 ;םילשורי ןיא לרעמיצ ַא רימ ךיז ט'מולח לָאמלייט .םיצולח
 .רעיילב ַא ,ריּֿפַאּפ ,ךוברעטרעוו שיאערבעה ַא -- לשיט ַא ףיוא

 : דיי רעמוטש ַא -- ,ויולק א ןיא ,הירבט ןיא ךיא ןיב לָאמַא

 סָאו טשינ סייוו רענייק ,םוק ךיא ןענַאו ןופ טשינ סייוו רענייק

 עטלַארּפעגפיוא ןגעק ,למרכ ן'פיוא ךיוה : רָאג רעדָא .ףרַאדַאב ךיא

 ,(יוה:םימותי ןיימ -- םי םענעפָא ,ןשינעטייו ענעפָא ,ןעלמיה

 ...ןטַאקיפיטרעס ןָא ,עשרַאוװ ןופ ןעלגילפ ףיוא טכַארבעגרעבירַא

 !טכַאמ:טַאדנַאמ ןעוו ,רעדנעלגנע סָאו . . . ןטַאקיפיטרעס ןָא

 ןעמענ עיינ .ערעייז ןעמענ יד טשינ ןעק ךיא סָאוװ ,לגייפ ןעגניז סע

 .טעּפש וצ זיא'ס רַאנ .ךיז ט'מולח ױזַא .רעדניק עניימ ןגָארט

 םיא ליוו ךיא } םוהת ַא זיא עשיליוּפ ןוא רעדניק עשידיי ןשיווצ
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 ןבָאה רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלַארּפ .טעּפש וצ זיא סע .ןטישרַאֿפ

 ןענייז ייז .טקינייארַאפ טשינ המחלמ:טלעוו רעטשרע רעד תעב ךיז

 רעטייווצ א וצ טייג טציא .רעטעּפש ןרָאוװעג טקינייארַאפ טשינ

 ! תומוהת יד ןטייז עלַא ןופ ןבָארגעג ןרעוו'ס ףיט יוװ .המחלמ:-טלעוו

 ןייגפפיוא טסעוו סע זא ,ץלַא ךַאנ ףָאה ךיא רָאנ ,טעּפש וצ זיא סע

 .לַאנַאיצַאנרעטניא-דניק רעד לָאמַא

 עיינ ,דיי ןקנַארק ןטלַא ןַא ,רימ ךיז ןע'מולח סע ,דניירפ עניימ ,

 .רעד...תועיסנ ס'קעשרעה :ןעמענ עטסיל ַא בָאה ךיא .קרעוו

 יױזַא ןוא ...רעדניק-ך"נת יד ...רעטסייווצ רעד דוד ךלמ רעניילק

 םעד ןוא דניק ןשידיי םעד טימ ץלַא סָאד ויא ןדנוברַאֿפ .רעטייוו

 רעד ךייא רעביא ןשרעה ךָאד טעוו קיבייא טשינ ...דנַאל ןשידיי

 ךייא ייב ןוא ,תובצמ עקידעבעל -- ןענייז ָאד רימ .... רעדנעלגנע

 ןעמוק טכענ יד טָא ןיא . ..טפנוקוצ ,טפנוקוצ ,ךעלגעוו-רעדניק --

 ןיימ טימ ןסעומש ךיא ריפ לָאמַא . . .ןכַאז ליֿפוזַא םולח וצ רימ

 ץטימ ףָאזַאליֿפ ןגולק ןטלַא ןַא ,ָא ד עטענַאלּֿפ רעד ןופ דניירפ
 רַאפרעד ,גנוי ךַָאנ זיא דרע יד : ךימ טסיירט רע ....יז ןעמָאנ

 -- ַא ד עטענַאלּפ יד יוװ ןרעוו טלַא טעוו יז . ..דליוו יױזַא יז זיא

 ...שרעדנַא ןייז צֹלַא ,דרע עטענַאלּפ רעד ףיוא ,ךייא ייב טעוו

 עטענַאלּפ רעד ןופ יז ףָאזָאליפ ןטלַא םעד ךיא גָאֹז -- געוו םעד ןוא

 ןעוועג טלָאוו יוװ ,דניירפ עניימ ...םילשורי ןזייו טעוו -- ָא ד
 ןגָאז ,טייוו טשינ ,רימ בָאה ךיא ןעוו ,(ךָאד ןעמ געמ ןריזַאטנַאֿפ)
 ,ךַאד ןכַאלפ א ףיוא רעמיצ ןסיורג-טשינ ַא ,ידעלג רפכ ןופ ,רימ
 ןביירש ץתעב -- לָאז ךיא ,טנעוו עקיטכיזכרוד טימ אקווד ןוא
 טכוז ריא ...ןרעטש ערעייא וצ ןקוקפורַא ןענָאק -- טכַאנייב
 ...דרע רעד טימ גנוקידנעטשרַאֿפ טייקיטכערעג ןוא ימ טימ
 (*...ךיוא למיה ץטימ גנוקידנעטשרַאפ יד ןעמוק ךָאנ טעוו'ס

 ,טציא דָארג :ןבירשעג ןיוש ךייא בָאה'כ יצ ,טשינ קנעדעג'כ;
 רַאפ טנַאלּפעגסױא ךיא בָאה ,טעּפש-וצ םעד סיעכהל ףיוא
 ןָאפ יד טפלעה ַא ףיוא זיולב זיא'ס .ןָאֿפ עיינ ַא םייה-רעדניק ןיימ
 טָאה עיזַאטנַאֿפ ןיימ סָאװ ,דניק םעד ,שויצַאמ םעניילק םעד ןוֿפ
 רעניילק רעד טציא זיא ךלעה ןיימ .רעשרעה ַא רַאֿפ טכַאמעג
 וו -- סייה ךיא יו ױַא םיא ףור ךיא סָאװ ,רערעדנַאוװד תולג
 ק ע ש ר ע ה רערעדנַאוו-תולג רעניילק רעד .תמא ןַא ףיוא סייה ךיא
 סָאװ ,סױרַא ך"נת ןופ עלעגניי קיגיואנייש טור ַא ןופ לוגלג א זיא
 רעביא טשרעהעג ךָאנרעד ,ן'תילג טלעטשעגנגעקטנַא ךיו טָאה
 .ךיוא טביילב םולח-טלעוו ןיימ רעבָא .טָאג וצ ןעגנוזעג ןוא לארשי

 .צא --- ןטַאטיצ עשיטנעטיוא ןענייז תורוש ?יווצ עטצעל יד (*
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 .ס'קעשרעה יא ,ןָאפ סע'שויצַאמ יא זיא'ס .ןָאפ רעד וצ קירוצ
 ןָאפ טייז ןייא .שויצַאמ טשינ ,קעשרעה טעוו יז ןביוהפיוא רעבָא
 ןטסכעלקילג עמַאס ןופ ןָאפ ןפיוא צכעילב-ןַאטשַאק : ןירג --
 : סייז רעטסייווצ רעד ןופ .דניק-טלעוו : שטייט רעד .ןירג-דלעפ
 .סייוו ןופ טנורג:רעטניה ןקידיירפ ַַא ףיוא דוד-ןגמ רעיולב-םי
 טָאה צֹלַא סָאד .טשינרָאג !ךָאנ סָאװ .ריא טסייו שטייט םעד
 ערעװש ַא טָאה רע זַא ,סייו סָאװ ,רעניצידעמ ַַא ןבירשעגנַא
 "',טײהקנַארק-ארַאה

 .ָאֿפַאטשעג 6

 םעיינילגַאֿפש ַא ןָאטוצנָא ץקַאשטרַאק ןעוועג טרעשַאב זיא'ס

 ַא יווװ ײמרַא רעד ןיא ןרָאוװעג ןפורעג זיא רע .רידנומ ןשירעטילימ

 ךיז טָאה רע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס ,רעציּפַא-וורעזער

 סָאו רעדייא םורָאװ .ץעפעטס וצ ןוא רעדניק יד וצ טרעקעגמוא
 -רעדניק יד .ַאקיטסַאוװס יד טרעטַאלפעג עשרַאוװ רעביא טָאה ןעוו

 ףיוא זיוה ןקיקַאטש-ייווצ ןופ ןרָאוװעג ןפרָאװעגסױרַא זיא םייה

 טָאה רידנומ םעיינ םעד . טרעדנַאװעגקעװַא טָאה ,ענלַאמכַארק
 רידנומ רעד זיא ןכיגניא .ןטעלַאֿפע ןָא ןגָארט טזומעג קַאשטרָאק
 .ָאטעג ןיא דיי ַא יו טנלע ױזַא ןעזעגסיוא טָאה רע .יינ סיוא ןרָאוװעג
 ,ךיז ןופ ,רידנומ םעד ןופ ,ַָאטעג םעד ןופ טכַאלעג טָאה קַאשטרָאק
 ןיא לרידנומ םעד ןיא .סרעלטיה טעוװעדַאה סָאוװ ,טלעוו ַא ןופ
 לסיב א םייה-רעדניק ןייז רַאֿפ ןרעדָאפ וצ ןעוועג רעטכייל םיא
 ! רידנומ ַא ןופ חכ רעד .רעקוצ לעסיב ַא ,לפַאטרַאק לסיב ַא ,טיורב

 טלָאו םזיצַאנ רעד ױזַא יו ,ןלעטשרָאֿפ טוואורּפעג ךיז טָאה רע
 עשירַאנ : ן'עפעטס טגַאזעג וליפא טָאה רע .ןרידנומ ןָא ןעזעגסיוא
 ! םרָאפינוא ןַא וצ טכַארטרעד טשינ צלַא ךָאנ ךיז טסָאה ,דיומ

 טוואורּפ רע .ןפלעה טשינ לַאמסַאד טעוו רָאמוה םוש ןייק רעבָא
 .סָאד סייוו רע זַא ,קידנסיוו טשינ ןכַאמ ךיז לָאמלייט

 םוצ טשינ ןיוש .ַאכוש ַאעילַא ףיוא ייבעג סיורג ַא .ַאֿפַאטשעג יד
 טשינ ןעוועשוב טרָאד .ןפורעגסורַא ןיהַא רע טרעוו לָאמ ןטשרע
 וצ ןסיוא ןעניז סָאו ,סרעכַאמ-עגושמ עשירעכַאלסיוא םתס
 ַא שטנעמ םעד ןעגנערב ןוא סָאַאכ ןיא ןּפעלשוצניײרַא ,ןעלמוטעצ
 יד ,רעקינייּפ יד ןעוועשוב טרָאד .לֿפעק-עקליֿפש ַא רַאפ ןברק

 .םענעריובעג-בייוו םעד ןופ םיאנוש-סד עטסכערפ יד ,רעקיליטרַאֿפ
 רעקידיירפ טימ ייז ןפלעה טרַאד .טנעה יד ְךיִז ייז ןריפעצ טרָאד
 יד ,ערעיי רעטערטרַאֿפ עטרידנומ עקידעבעל יד טּפַאשטניירֿפ
 טוואורּפעג טָאה רענייז עטַאט רעמערָא רעד .רעניד-ַאקיטסַאוװס
 ןטייצ ענייז ןיא םורָאוװ ,ןירַא זיוה:םיעגושמ ןיא ןעוועטַאר ךיז
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 יד ןופ ןעגנורּפשעג ,דרעפ טעוועדליוועצ ַא יו ,טלעוו יד זיא ןיוש
 -עּפָא ךיז תעגושמ ןייז ןיא טָאה רַאֿפרעד .סױרַא סעילבָאלַאה
 -ַאלַאב זיא שטנעמ רעד .טפנוקוצ רעד ןופ תמא קיטש ַא טלגיּפש
 .טרעגַאלַאב זיא שטנעמ רעד .טרעג

 ס'נטַאט םעד סיא ךיז טרעה ,ַאֿפַאטשעג רעד וצ געוו ן'פיוא ,טציא
 ! ייז ןענייז טָא ז טסעז וד !ייז ןענייז טָא : יירשעג-קערש

 ןופ רעריפסיוא עקידעבעל יד ןסייה ייז .ייז ןענייז ,ייז ןענייז טָא
 ןלעפ'ס ןוא .טלעוו יד ןטָארסיױא ןוא ןעמענוצנייא ןלעפַאב ערעייז
 קיטולב ,רענעפורעגױזַא רעד ןופ ןשטנעמ רעריפסיוא יד ןשיווצ טשינ
 ,ןסעטיזרעווינוא טקידנעעג ןבָאה ענעי .טייקטסייג רענערָאוװעג
 רעדליב ,ןבירשעג רעכיב ןײלַא ןבָאה ,רעקיסַאלק-טלעוו ןריטיצ
 ןייז רעביא רעעזפיוא רעשיצַאנ רעד .טרינַאּפמָאק קיזומ ,ןלָאמעג
 : רַאטקַאד-רעדניק ַא ןעוועג ןיילַא ןבעל-ליוויצ ןיא זיא םייה-רעדניק
 ַא טימ ןַאמ-ַאּפַאטשעג ַא ןופ םרָאּפינוא רעד ןיא שטייד רעגנַאל ַא
 קיד ױזַא זיא רע רַאד ןוא ךיוה יו סָאװ ,ןגַארק-טעמַאס סענירג
 .ןפיל ענייז ןשיווצ ןעקניטש סָאו ,ןרַאגיצ יד ןענייז טעפ ןוא
 .ייז טקיניײּפ רע -- ,ןרַאגיצ יד טגיוז רע טשינ :ךיז טכַאד סע
 רעקיסיפגנַאל רעד .ואנעטולב ןַאפ רָאטקָאד :ןסייה ָאד רע לָאז
 רעטרעוו עכלעזַא ךערּפשעג ַא ןיא ןפרַאװנײרַא טנָאקעג טָאה יצַאנ
 ןזיועגסױרַא .ןיילַא סָאד טשינ .ויטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאק יו
 טָאה רָאטקָאד-רעדניק רעשישטייד רענעזעוועג רעד זַא ,ךיז טָאה
 טָאה ןוא ,ןפורעג יז טָאה רע יוװ ,עירָאעט ס'קַאשטרָאק טנעקעג
 : ןייז ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ ,עינָאריא רעטלַאק רעבלעז רעד טימ
 רעה רעד סָאװ ,קילבוּפער-רעדניק רעד ןגעוו טדערעג ,עגעלָאק רעה
 -רַאפ-טסבלעז רעד ןגעוו עירָאעט יד .טנעדיזערּפ ריא זיא עגעלָאק
 -שידיי סיוא טנורג ןופ ןוא שלַאפ-שידיי זיא רעדניק ןופ גנוטלַאוװ
 ,ןעז וצ גונעג זיא -- ןרָאוװעג זיא ריא ןופ סָאװ ןוא ,שירעברַאדרַאֿפ
 יז ואוו ,טרַאד קילבופער רעכעלמענ רעד ןיא ןיירַא טייג ןעמ ןעוו
 .טציא ךיז טניפעג

 .קַאשטרַאק רָאטקָאד טציא סע טייג ןַאמִדָאּפַאטשעג םעד טָא וצ
 ,אכוש ַאיעלַא ףיוא זיוה םעד ןיא ןיירַא זיא קַאשטרַָאק ןעוו

 .עגעלַאק רעה :ןפורעג רעדיוו לָאמסָאד וַאנעטולב ןָאפ .רד םיא טָאה
 -ַאקַא עדייב ַאי דניז ריוו :ןקרעמַאב וצ טקיליװַאב וליפא טָאה רע
 .לוטש ַא ףיוא ןזיוועגנָא סיא טָאה רע ןוא זרַאװ טכינ ,רעקימעד

 ןייא ַאי דניז יז :ןָאטעג גָאז ַא םיא טָאה וַאנעטולב .רד ןעוו
 רעביא טכַאלעצ קַאשטרַאק ךיז טָאה -- ,עגעלָאק רעה ,עדוייוַאז
 - על ַא ק ר ע ה רעטרעוו יד ןופ עיצַאניבמַאק רעשילרעטסיוא רעד
 .עדויזוַאז ןוא עג

 ןייז ןיא .םיא ףיוא ןָאטעג קוק ַא גנערטש טָאה שטייד רעד
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 -פיוא ךיז טַאה ץ'קַאשטרָאק ןיא רעבָא .טשינ ןעמ טכַאל ןייזייב

 רעבָא ,ןפלעה טשינ טעוו סע ?סייוו רעוו .רָאמוה רעד טקעוועג

 .ןציו עשיטנעדוטס טלייצרעד טָאה רע .ךָאד ןעמ געמ ןוואורּפ

 -טשינ טָאה רע ןוא עטַאט ןייז םיא ןיא טקעוורעד ךיז טָאה'ס

 סיא טָאה'ס .ןסַאמירג ס'נעטַאט סעד ןכַאמכָאנ ןעמונעג קידנליוו

 -רעד ְךיִז טַאה רע .עיזַאטנַאֿפ עשירעלטסניק יד ןפלָאהעגסױרַא

 ןשינעגָאז עשילרעטסיואישימַאק ןצונסיוא טבורּפעג ןוא טנָאמ

 שטַארַאי ןַאפעטס סָאו ,םיעגושמ ןופ טַאנעס רעד :עסעיּפ ןייז ןופ

 שטייד רעד ."םואענעטַא ,, רעטַאעט ןיא טריפעגפיוא טַאהעג טָאה

 א טָאה רע .ןכַאל טלָאוװעג טשינ טָאה רע ,טכַאלעג טשינ טָאה

 -ביירש ן'רעטנוא סיפ-ךרָאטש עגנַאל יד ןגיוצעגסיוא ,ןָאטעג צענעג

 ןטוג ןענייא ןבאה יז :טגָאזעג ףוס םוצ ןוא טכַארטעג סעּפע ,שיט

 .ףּפַאק-לדניווש ןשידיי

 טשינ .טנעמילּפמַאק רעשיצַאנ ןימ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה סָאד

 טפַא ןוא עינַאריא רעטלַאק טימ ,תמא -- ,םיא רע טָאה טסיזמוא

 רעה ןפורעג -- ,ןָאקיסקעל ןשיצַאנ ןופ ןטעטיֿפע בָאגוצ ַא טימ

 יד ןרעוו טצונעגסיוא ,ןפרַאד טעוו ןעמ ןעוו ,ןָאק סע .עגעלָאק

 טָאה סָאוװ ,דיי ןשיליוּפ םעד טָא ןופ עיצַאטוּפער עלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןיא טע'בנג'עגניירַא ערטיכ ױזַא ךיז -- ןעמַאנ ןשיוואלס א רעטנוא

 א רַאפ ןַא טייג ןוא ןזיירק עשירַא עשידנעלסיוא ןופ יורטוצ םעד

 לָאמטסנעד טָאה וַאנעטולב ןַאפ .רד .רָאטַאמרַאֿפער ןוא רעקנעד

 -- טרידיווקיל ןרעוו טעוו ַאטעג רעוועשרַאוװ זַא ,טסואוועג ןיוש

 ןופ רעדניק יד ךיוא ןענייז דנעלרַאפ ףיוא טּפשמי'רַאפ זַא ןוא

 -ניק רעשירעלדניווש-ןדיי רעטמַאדרַאפ-אױרקרענַאד ס'קַאשטרַָאק

 וצ ַאטעג ן'רעביא םורַא טפיול רעריפנָא ריא סָאו ,קילבוּפער-רעד

 -מענ יד זַא ,טביולג ןוא ,ַאה-ַאה ,ןטקודַארֿפ-זייֿפש ייז רַאפ ןרָאנש

 -טנזיוט סָאד ןבעלרעביא טעוו קילבוּפער-רעדניק ענעפורעגיױזַא עכיל

 רעכיז ואנעטולב .רד זיא ךיילגוצ .רעריפ םעד ןופ ךייר עקירעי

 טעוו עיטסעגוס:טסבלעז רעטמַאדרַאֿפ רעצנַאג רעד טימ זַא ,ןעוועג

 וצ ןבעל טייקכעלגעמ רעד ןָא ןֿפַאכנָא טימשדלָאג עדוי רעד ךיז

 עקיצומש יד ייס ןטַאררַאֿפ טונימ רעטצעל רעד ןיא טעוו ,ןביילב

 טימ ,ענעגייא ןייז ייס ,רעדניק-ןדיי עלאדיאַארגענ יד ,ןבוב-זואל

 לסיב שיטניה ַא ןופ זיירפ םעד רַאֿפ .עיידיא ,ןדלעמ וצ ןָאדרַאּפ

 ןסייה טעו ןעמ סָאו ,צלַא ןקיטעטשאב עדוי רעד טעוו ןבעל

 ןסייה טעוו ןעמ סָאוו ,ץלַא דנַאלסיוא ן'רַאפ ןענעקייל ,ןקיטעטשַאב

 ױזַא ,ַאה-ַאה ,לדניזעג-ןעדוי סעזיד ,ןיוש סע זיא ַאזַא .ןענעקייל

 .רעלטיה לייה .שרעדנַא טשינ ןוא

 עניי טימ רע זַא ,שירעלעּפַאב טגָאזעג ן'קַאשטרָאק טָאה רע

 .ָאטעג םעניילק ןיא ןעלקעּפרעבירַא ףכית ךךיז ןוומ רעדניק
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 .ֿפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה קַאשטרָאק

 -ירעט ןייד וצ ריד טמענ עמ סָאוו טסרעיורט וד זַא ,עז ךיא --
 סע טייג ןדיי ךייא -- .וַאנעטולב .רד ט'קזוח'עג טָאה -- ,עירָאט
 טייז ךָאד ןוא ,עגַאל רעדעי וצ וצ ךייא טסַאּפ ריא ,ָאטעג ןיא טוג
 הַאמ א יו טייז ריא .ןדירפוצמוא טייז ריא .רַאבקנַאדמוא ריא
 סייוו רע .ךיש ענעדלָאג ןייק טשינ טגָארט רע לייוו טרעיורט סָאװ
 .סיפ יד ןדיײנשּפָא ןזומ ןכיגניא םיא טעוו ןעמ זַא ,טשינ

 גנוקיליטרַאֿפ ברע (

 ,ַאסעג רעוװעשרַאו ןופ ןסַאג יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןדיי

 טכַאמעג ןוא גנולדיזוסיוא רעד ןגעוו ןטַאקַאלּפ יד טרידוטש

 ,עשרַאװ צלַא ךָאנ זיא עשרַאוװ זַא ,טסיירטעג ךיז טָאה'מ .םישוריפ

 ןצנַאמיא ,שרעדנַא זיא סע זַא ,ןליױֿפ ןשידיי ןופ צרַאה סָאד

 טקישעגסיױרא :טושּפ זיא'ס .סָאטעג עקירעביא יד יוװ שרעדנַא

 יןטסָא ן'פיוא,, ץעגרע -- ןשטייד יד רַאפ טעברַא ףיוא ןרעוו ןלעוו
 ןגעוו ןייז טשינ דייר ןייק ןָאק סע ."עקיטיונ טשינ,, יד רָאנ --
 ,בגא ,ךיז טָאה'ס .טרידיווקיל ןרעוו לָאז ָאטעג רעוועשרַאװ זַא ,םעד
 ךָאנ ןעגנַאהעג זיא ןטַאקַאלּפ-"גנולדיױזסיוא יד ייב זַא ,ױזַא טכַאמעג
 רעד : רעטרעוו יד ןגירשעגּפָארַא ןבָאה םיא ןופ סָאװ ,טַאקַאלּפ ַא
 ,עסעיּפ רעשידיי רעיינ ַא ןגעוו העדומ ַא ןעוועג זיא'ס .קילג וצ געוו
 .ַאטעג ןיא טריפעגפיוא

 סעד ןיא ןרָאװעג ןפורעגסױורַא קַאשטרַאק זיא לָאמַארעדיװ
 סעּפע טַאהעג טשינ טָאה רע .ַאכוש ַאיעלַא ףיוא ןינבדָאֿפַאטשעג
 -עגּפָא-קרַאטש ןייז ןגָארטעג ךָאנ ץלַא רע טָאה ,ןָאטוצנָא סרעסעב
 .ןלָאוװשעג ןעוועג םיא ייב ןענייז סיפ יד .רידנומ ןשירעטילימ ןטצונ
 וַא ןכַאמ ןייג טשינ ךָאד טסעוו רע רָאנ ,ןָאטעג יי ןבָאה ייז
 טָאה םעד צוחַא .ַאשקיר ַא םענייז רַאפ דיײ-ָאטעג ןטרעגנוהעגסיוא
 ַא ץרַאה ןייז ויא סָאװ טימ רעבָא .צרַאה קנַארק ַא טַאהעג רע
 ןייק ךָאד ויא צרַאה קנַארק ַא ןבָאה לָאז דיײָאטעג ַא זַא :ןסחי
 .טשינ רעדנואוו

 -עגּפָא ךיז ןוא ןעגנַאגעג ,טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןעגנַאגעג זיא רע
 זיא-סע-יוו .רעיומ ַא ןָא טנעלעגנָא ךיז רע טָאה לָאמלייט .טלעטׂש
 ,,םיא טָאה וַאנעטולב ןָאֿפ ןיהואוו ,ןינב םוצ טּפעלשרעד ךיִז רע טָאה
 .ךעלטניירפ-שי'נילת ןעוועג זיא רענעי .ןפורעגסױרַא

 :גָאז ךיא ?ןענַאטשרעּפ .לעיצנעדיֿפנָאק זיא ךערּפשעג סָאד --
 .לעיצנעדיפנָאק

 .ייטשרַאֿפ ךיא --

 -סייש רעטנעגילעטניא ןַא ךָאד טזיב וד .וטסייטשרַאֿפ סיוועג --
 -ַארַאּפ יד גונעג טָאה ךייר עטירד סָאד :ָאזלַא .עגעלָאק רעה ,עדוי
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 רעקיצומש ןייד ןופ רעדניק יד ןוא .ַָאטעג רעוועשרַאו ןופ ןטיז
 !קילבוּפער-רעדניק רענעפורעגױזַא רעד ןופ יד ,עדוי רעה ,עקַאַאלק
 רענייר !רַאװו טשינ ,טרעדנוה ייווצ ,לַאסָאלָאק זיא לָאצ רעייז
 -ניא :רעכעלטקניּפ ,ןטיזַארַאּפ ןענייז ןדיי יד זַא .סומזיטיזַארַאּפ
 .דרָאב רעשיניבַאר רעד טימ רעד ,סקרַאמ רעייא טגָאז סָאד ,ןטקעז
 ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה ,סקרַאמ טגָאז ,ןדיי יד
 עלַא ענייז ייֵז .ןטקעזניא עסיוועג יו טפַאשטריוו רעשינלָאּפ רעד
 !רַאו טכינ ,טנַאקַאב זיא ןטקעזניא טימ טוט ןעמ סָאװ .ןטקעזניא
 .ןקעווצ עסיוועג בילוצ ןצונסיוא רימ ןענָאק ,עדוי עגעלָאק ,ךיד
 : טשינ רעדָא ןבעל וטסליוו .לָאװַאי ,טיידעגנָא ןיוש סע ןבָאה רימ

 .צרוק זיא טייצ יד !ןיינ רעדָא ָאי
 .ןָאטעג צץילב ַא סעּֿפע טָאה ןלירב ס'קַאשטרַאק רעטניה

 !:טקעזניא ןַא ןעגנערב ךייא ןַאק ןצונ ַא רַאפ סָאוװ -- |
 דנַאלסיױוא ן'רַאפ ןענעקייל לָאז סָאוװ ,טקעזניא ןַא ןפרַאד רימ --

 .רענעלּפ ערעדנַא ךָאנ ןבָאה רימ .ןטקעזניא יד ןופ גנוטָארסיױוא יד
 ךיִז ,טרעפטנעעג טשינרָאג ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה קַאשטרַאק

 .גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג
 .סיפ עגנַאל יד ףיוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא וַאנעטולב ןַאפ
 ַא ךיוא !עדוי:סייש עגעלַאק ,ןשוק טנעה יד ךָאנ רימ טסעוו --

 .ןרעו טשטעווקעצ טשינ ליוו צנַאוװ
 טלָאװ יז יו ןלָאוװקעגנָא יוזַא רע טָאה ץנעטנעס רעטצעל רעד ןופ

 טָאה טייקנעמונעגרעביא סיורג ןופ .המכח ןופ רוועדעש ַא ןעוועג
 .לוויטש יד רעביא טורציֿפש ן'טימ ןָאטעג צץימש ַא ןיילַא ךיז רע

 טצעזעגקעווַא ךעלטיירב ךיז ,שיט ןייז וצ קעווַא קידלצנעט זיא רע

 .לגענ יד ןקינייר ןעמונעג ךיז ןוא

 חוכיוו ןוא טנוב (6

 סָאװ ,לרעמיצ םעניילק םעד ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה קַאשטרַאק
 ןייז ןיא ,זיוה-סימותי ןטרעדנַאוװעגרעביא םעד ןיא טַאהעג טָאה רע
 טדערעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע .עקטַאלָאזיא רענעפורעגױזַא
 .ןטלַאהעג הצע ןַא םיא טימ ךיז טלָאװ רע יוװ ,םענעעזעגמוא ןַא וצ

 סענייא טימ ןדייר וצ ןעמוקעגסיוא ן'עפעטס זיא גָאט ןבלעזמעד
 .גנולדיזסיוא רעד ןופ שטייט םעד טסואוועג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ
 רעוװעשרַאו ןיא ןעלגומשוצניירַא ןזיװַאב םייהעג ךיז ןבָאה ייז
 ןבָאה ייז .צניװָארּפ רעד ףיוא תוטיחש עשטייד יד ןופ ָאטעג
 ,גנערבמוא זיא עקנילבערט ,עקנילבערט זיא גנולדיזסיוא :טסואוועג
 ןסָאלשעגּפָא זיא ָאטעג סָאד .ָאטשינ זיא ןפיולטנַא וצ ןיהואוו ןוא
 וליֿפא טלָאוװ טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןעלגומשסיורַא זַא ,ױזַא
 ןרעוו טעוװ ָאטעג רעװעשרַאװ רָאנ טשינ ןוא .טנָאקעג טשינ גילפ ַא
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 לָאמנייא ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןשטייד יד -- טרידיווקיל
 .קלָאֿפ עשידיי סָאד לָאמעלַא רַאֿפ

 ןעמַאווצ עקטַאלַאויא רעד ןיא ןסירעגנירַא ךיז טָאה עֿפעטס
 -טכידעג יד טימ לגניי ןקיגױאצרַאוװש ,ןכיילב םעד ,ן'ַאשַארבַא טימ
 שירעפורסיױרַא ןעוועג זיא סינּפ ריא ןוא ,ןעמערב ענעסקַאוועגפיונוצ
 ס'רָאטקַאד סםעד ייס ,ריא ייס ןעוועג זיא .ַאשַארבַא .גנערטש ןוא
 ,ךייז וצ טעילוטעג עֿפעטס םיא טָאה לָאמנייא טשינ .גנילביל
 סָאו ,ןשוק יד :ןעמוקעגרָאפ ריא זיא'ס ןוא ,טזלַאהעג ,טשוקעג
 זיא'ס .ריא וצ רעבירַא ןעייג ,רָאטקַאד םעד ןופ טגירק ַאשַארבַא
 ריא ןופ סױרַא זיא ַאשַארבַא זַא ,ןע'מולח וצ ןעוועג ביל ריא
 -קַאד רעד ןוא יז ןענייז ,עמַאמ-עטַאט סיַאשַארבַא ,ענייז .טכַארט
 .דני ק רעזנוא -- רָאנ ,רעדניק ערעזנוא :טשינ ןיוש .רָאט

 זיא רע .םַאטשּפַָא ס'מותי סעד טסואוועג טשינ טָאה רענייק

 ,אשַארבַא ,ןעמָאנ רעד זיולב .םותי ַא ןרָאוועג ןריובעג יוװ סעּפע
 .סעקַאוװטיל רעוועשרַאו ןופ טמַאטש רע זַא ,טגָאזעג-תודע טָאה

 טָאה ַאשַארבַא .עפעטס ייס ,רע ייס ,שירַאטנוב ןעוועג ןענייז ייֵז
 -פיונוצ ענייז :טכַאדעג ךיז טָאה'ס .רענעסקַאוװרעד ַא יו טדערעג
 רע .םערב עקידנרָאצ עצרַאוװש ןייא ןענייז ןעמערב ענעסקַאוועג
 טפרַאדעג רעדניק ערעדנַא יד ןוא םיא טָאה עמ זַא ,טגָאזעג טָאה
 רעוועג ןטלַאה וצ ױזַא יו ,ןלעטשוצנגקטנַא ךיז יױזַא יוװ ןענרעל

 ,ןטײקשירַאנ ןיא טגיוועגנייא יי טָאה עמ .ןגָאלשקירוצ ןוא
 טדערעג ,ןטנעמַאלרַאּפ-רעדניק ,ןטכירעג-רעדניק ןיא ןליּפש טנרעלעג
 טכַאמעג ,גנוטייצ-רעדניק ַַא טריפעגנייא ,קילבופער-רעדניק ַא ןגעוו
 ןופ ןרענַאיּפ ןענייז ייז זַא ,רעדניק יד טדערעגנייא ,ןעגנולעטשרָאפ
 ףיוא ,טנוזעג ףיוא ןָאטעג גנוטכַא טָאה'מ ,סיוועג .טלעוו רעיינ ַא
 ריפנייא ן'רַאפ .ךיוא טנרעלעג טָאה'מ .קיטסַאנמיג ףיוא ,טייקנייר
 -גתוללפסיוא ןעגנוזעג ,ןגולפסיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ַָאטעג ןופ
 סָאד זיא .עינָאלַָאק-רעמוז ַא ןיא ןכָאװ רָאּפ ַא טכַארברַאפ ,ךעלדיל
 ןייז וצ ןענרעל טָאטשנַא ?רקיע רעד ןעוועג זיא ואוו רעבָא ,ליואוו
 רעוועג יוװ ןסיוו ,ןייז וצ קרַאטש ןענרעל טפרַאדעג ןעמ טָאה טכערעג
 !רעוועג -- ןטלַאה וצ

 -- ,ןרעו טכַארבעגמוא ,סיורג ןוא ןיילק ,עלַא ןלעוו רימ --
 סע זַא ,ןייא רשפא ךיִז וטסדער -- .עפעטס ןפורעגנָא ךיז טָאה
 ןרָאנשסיױא ןענָאק םיא ייב טעוװ עמ סָאװ ,רעצימע ןביילב ךָאנ טעוו
 !רעקוצ לסיבַא רעדָא ,לפָאטרַאק רָאֿפ ַא

 .ןַאטעג לכיימש ַא רעטיב טָאה רָאטקָאד רעד
 ןַאטעג-דנעוו ַא רע טָאה -- ,ןגָאז רסומ ןעמוקעג רימ טזיב --

 !גַאלשרַאפ ַא טסָאה וד רעדָא -- ,ריא וצ םינּפ סָאד
 רעדניק יד ןגָאז !טַאנרעטניא םעד ןזָאלרעדנַאנופ !בָאה ךיא --
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 זיולב וליפא ביוא .צוש ןייק ןבעג טשינ ייז ןענַאק רימ .תמא סעד
 טשינ סע זיא -- ןעוועטַאר ךיז ןלעוו ,ייווצ רעדָא ,ייז ןופ רענייא
 !גָאז :טרעוו

 !םיסנ ןיא טסביולג ...ןעועטַאר ךיז --

 וליפא ןַאק לַאפוצ ןוא ןיזמוא ןופ טלעוו ַא ןיא רעבָא ,ןיינ --
 .ןריסַאּפ ס ַא ד

 רעדניק ערעזנוא ןזָאל טסייה סָאד זַא ,טשינ וטסייטשרַאפ --
 :רקפה ףיוא

 .ןעמעלַא רקפה ףיוא טזָאלעג טָאה טָאג ןייד --
 ןדעי ןופ לגָאנ ןטסדנימ םעד רַאפ תוירחא יד ןגָארט ןזומ רימ --

 רעדניק יד זַא ,וטסביולג ןוא .ףוס םוצ זיב תוירחא .רעדנוזַאב דניק
 ,טסגָאז וד יוװ ,לָאמ טרעדנוה וליפא ייז ןלָאז רימ ןעוו ןגלַאפ ןלעוו

 ייז ןלעו לַאֿפ םוש ןייק רַאפ .ןייג טשינ ןלעוו ייז !ןזַאלרעדנַאנופ

 .לַאפ םוש ןייק רַאפ .ןענַאדנופ ןייג טשינ
 -ַאגרָא-טנגוי רעמייהעג רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךימ טלָאו ךיא --

 ַאשַארבַא טָאה -- ,דנַאטשרעדיװ ַא ןטיירגוצ ליוו סָאוװ ,עיצַאזינ
 רעוועג ַא רַאפ סָאװ רעבָא -- .ּפָאק םעד טזָאלעגּפַארַא ןוא טגָאזעג
 ןבָאה ךָאנ ןלעוו ייֵז .רעװלָאוװער ןקיצנייא ןייא זיולב זייז ןבָאה
 -- ךיא לעװ טלָאמעד זיב רעבָא ,ןטַאנַארג ,ןליוק ,ןרעװלָאוװער
 ךיא ןָאק ...סנטייווצ .ןייֵז טשינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש -- רימ ןלעוו
 !םירבח עניימ ,ַאפעטס ַאננַאּפ יד ,רָאטקַאד רעה סעד ןזָאלרעביא
 .ןיינ ,ןַינ .טשינ ןַאק ךיא

 .ןַאשַארבַא ןעמונעגמורַא טָאה רַאטקַאד רעד
 ףיוא טניירפ -- ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ,ךָאנ בָאה ךיא --

 ,ןריֿפַאּפ עשירַא טלעטשעגוצ רימ ןבָאה ייֵז ןוא טייז רעשירַא רעד
 עשירַא יד לעוװ ךיא זַא ,ןסיוװו טזָאלעג גנַאל ןיוש ייז בָאה ךיא רָאנ
 א יו ןפיױלטנַא טשינ לעוו'כ .ןצונ טשינ לָאמנייק ערעייז ןריּפַאּפ
 רעדניק עניימ טימ ןיב ךיא .רעטנוא טייג סָאו ףיש ַא ןופ זיומ
 סָאו :ךיד טעב ךיא ,ןוז ןיימ ,רימ גָאז רָאנ .ףוס םוצ זיב
 לסיבַא ָאי ןגירק רימ ןוא סנ ַא טעשעג סע ןעוו ,ןָאטעג רימ ןטלָאוװ
 ןןפלָאהעג זנוא סע טלַאוװ !?רעוועג

 ,ןדוי,, רעייז טרעהרעד ףיוה רעזנוא ףיוא ךיז טלָאװ סע ןעוו --

 ןטלָאו ייז .ייֵז וצ ּפָארַא טשינ זנוא ןופ רענייק טלָאוװ ,סוַאר'
 יד ןוא ערעטלע יד ןופ ,רעדניק ערעדנַא ןוא ךיא .זנוא וצ ףױרַא
 ..ןטלָאוו רימ ןוא -- רעוועג ייז ןגעק טצונעג ןטלָאו ,ערעקיטומ

 .דובכ טימ ןעמוקעגמוא ןטלַאװ רימ !
 .ןָאטעג צץפיז ַא טָאה רָאטקַאד רעד
 .ייטשרַאֿפ ךיא ,עלענוז ,יײטשרַאֿפ ךיא --

 ן'טימ ןָאטעג רעק ַא ךיז רע טָאה -- ,עפעטס ,סיוא ךימ רעה --
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 ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןסיוו ַאי ךַָאד טספרַאד וד -- .ריא וצ םינּפ

 -ָאלמ ָאז ַאדָא) סע'שטיוועקצימ טסקנעדעג .רענַאיָאטסלַאט
 ףיוא טנרעלעג עלַא טייהרעגנוי סָאד ךָאד ןבָאה רימ ?"ישטשַאד
 .קינייוונסיוא
 ,טפמעקעג בָאה'כ "!טלַאוװעג טימ ןרעוו ןסױטשעגּפָא לָאז טלַאוװעג ,,
 ךיא בָאה . . . ןסעזעג קַאיװַאּפ ןיא ךיוא לָאמ ןייֵא טייהרעגנוי ןיב
 טייקיטכערעג רַאפ ףמאק זַא ,ערעזנוא רעדניק יד טנרעלעג טשינ

 יז ךיא בָאה !:םענעי רַאפ יו טקנופ ךיז רַאֿפ ףמַאק -- טלּפָאד זיא
 ַא זיא ןבעל זַא ,טגָאזעג טשינ ךיא בָאה ןוא !:טנרעלעג טשינ סָאד
 לָאז סע ,יױזַא ןעיוברעביא ןבעל סָאד ףוַאד ןעמ רָאנ ,טכַאלש
 ןןייז וצ טכַאלש ןרעהפיוא

 ןפרָאװעגנײרַא ַאשַארבַא טָאה -- ,ךעלגעממוא רעבָא זיא סָאד --
 ןענרעל טּפרַאדעג זנוא טָאה ןעֶמ .ךעלגעממוא -- ,רעסיורג ַא יוװ
 רַָאטקַאד רעד טָאה .ןטַאדלָאס עטוג .ןטַאדלַָאס ןייז וצ :סנייא
 ; -- טציא ,טציא שטַאכ רעוועג ןעגעוו טכַארטעג

 ...ךניירפ עניימ ייב ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעוועג ןיב'כ --
 ןלעוו רימ :טגיילעגרָאפ זיולב ןבָאה ייז .ןָאטּפױא טנַאקעג טשינרָאג
 ,סנקירעביא .צֹלַא סָאד .קַאילַאֿפ ַא טסיב ;ןטלַאהַאבסיוא ךיד
 :עפעטס ןיליירפ ?טנרעלעגסיוא צלַא ךיד סָאד טָאה רעוו

 .ןגירשעג טעמכ טָאה עפעטס
 .טָארקנַאב טסיב וד רָאנ ,ךַאו עסיורג ַא טלָאוװעג טסָאה --

 -כערעג ךיוא זַא ,ביױהנַא ןופ דלַאב ןײטשרַאֿפ טפרַאדעג טסָאה
 .סקיב ַא ןבָאה ףרַאד טייקיט

 -נייא טרעוו טייקיטכערעג יו וטסייוו -- ךַָאד ןוא ...רשפא --
 סעד טימ טגָאזעג קַאשטרַָאק טָאה -- ,טייקיטכערעג ךרוד !:טריפעג
 סָאו ,םענייא ןופ טייקטסעפ רעד טימ ןוא רעליפשרַאפ ַא ןופ רעצ
 .דניק ןיימ ,סע ויא ױזַא -- .סייוו

 סָאװ .ןָאט-עטַאט ןייז ןָאטעג-ךָאטש ַא ףרַאש ן'עפעטס טָאה'ס
 !לדיילק ַא ןיא ַאשַארבַא ןַא !םיא יז זיא דניק א רַאֿפ

 ףיוא טשינ קידנקוק ,ךיג ןדייר ןעמונעג יז טָאה -- ,קירנעה --
 ,רָאי קיסיירד ןעגנַאגעגכָאנ ריד ןיב ךיא .ייברַאפ רָאנ ,םיא
 רעד זיא יוז ַא טשינ ,ס ַא ד טשינ רעבָא .רָאי קיסיירד רעכעה
 !שטנעמ

 -- ,ןיזמוא ןרעוו תומולח עטסנעש יד ןעוו ,טייצ ַא טמוק סע --
 .ןפרָאוװעגנײרַא ַאשַארבַא טָאה

 -לושרַאֿפ ַא יו ,ליטש טָאה -- !ס'הרות ס'עפעטס ןיליירפ --

 .רָאטקַָאד רעד טדערעגסױורַא ,רעטקיד
 .טנרעלעג עגַאל יד ךימ טָאה ,רָאטקַאד רעה ,סָאד --
 טנעיילעג טשינ טָאה רע .טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה ַאשַארבַא
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 "ניק ןיא ןביילקסיוא טזָאלעג ךיז ןטלעז טָאה ,גנוטייצ-רעדניק יד

 -ירפ ַא ןעוועג זיא רע .טכירעג-רעדניק ןיא רעדָא טנעמַאלרַאּפ-רעד

 טשינ םענייק טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ןבירשעג ,רעקינײלַא ןַא ,רעפייר

 .ןזיוועג

 רעד טָאה -- ?ןעוועג תעגושמ ַא זיא צֹלַא סָאד ,סע טסייה --

 וצ עגושמ גונעג רעבָא ןיב ךיא -- .ךעלקירעזייה טדערעג רָאטקַאד

 .ןץ'תמא עלַא יו רעקיטכיוו זיא סָאװ ,תעגושמ ַא :ןעניימ

 עפעטס זיא -- !:תמא רעד יוװ ןייז רעקיטכיוו ןָאק סָאװ --

 .עטמַאלפעצ ַא ןעגנורפשעגפיווא-

 -ָארטעצ ַא קַאשטרַָאק טָאה -- !ןרעהפיוא רימ ןלעוו רשפא ---

 .ןָאטעג ךַאל םענעגי

 ךיו טָאה יז .טקינײֿפעג ץעפעטס טָאה טײקנגָארטעצ ןייז

 טזיורבעג ליפוצ טָאה'ס רָאנ ,רעכייוו ןרעוו ,ןעמיוצ טוואורפעג

 .ריא ןיא

 טימ ןוא ליטש רע זיא סױרַא .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ַאשַארבַא

 רעד .טייקידלוש ןופ רָאנ ,טײקשירַאטנוב ןופ טשינ ןיוש ליפעג ַא

 רע ןָאק סָאװ .רעקנַארק ַא ןוא רעטלַא ןַא שטנעמ ַא זיא רָאטקָאד

 טּפשמירַאֿפ זיא רע !ןבעל ןייז ןופ רעגייז סעד ןעיירדקירוצ !ןָאט

 .עלַא יו טקנוּפ

 ןעוועג ןגייוש סָאד זיא ןץעפעטס ןוא ץ'קַאשטרַאק ןשיווצ

 .גנַאל ןוא קידקָאטייוװ

 :עֿפעטס טָאה ןבױהעגנָא

 גנַאל ןיוש ךיד בָאה ךיא רָאנ ,טימ ריד ליפ ךיא ,קירנעה --

 .ןיטשרַאפ וצ טרעהעגפיוא

 ,ןגיוא יד טימ ןָאטעגיליּפש ַא קַאשטרַָאק טָאה -- ,ױזַא ביוא --

 טסייה ןייז סיורג זַא ,טגָאז ןָאסרעמע .שטנעמ רעסיורג ַא ךיא ןיב --

 .ןרעוו ןענַאטשרַאפ-טשינ

 .שיביולגרעבא ןרָאוװעג טזיב ,קירנעה ---

 !טשינ סָאװרַאפ ,ונ !רענַאיצקַאער ַא --

 -ילער טַאהעג טנייפ טסָאה .טפַאשנסיװ ןופ שטנעמ ַא טזיב וד --

 םזיציטסימ ,םוזיטַאנַאפ טכַאלעגסיוא טסָאה .ןלייטרוארָאפ עזעיג

 טשינ טָאה ךימ .רענעטירשעגרָאפ ַא ןעוועג טזיב .ןכײלגסָאד ןוא

 -- סָאד ןפור ייז יו -- ןגָאז וטסגעלפ רעדניק יד טימ ןעוו טרַאעג

 ןיימ ןיא ןעוועג טשינ זיא'ס .ןרעה וצ שימָאק ןעוועג זיא'ס .שידק

 בָאה'כ רָאנ ,זָאלסנַאיסעּפנָאק ןיב ךיא :ךָאד טסייוו וד .קַאמשעג

 :רעדניק ןעייטשרַאפ סָאװ .צנַארעלָאט ,קיגַאגַאדעּפ :ןענַאטשרַאפ

 "רעד יוװ רעבָא .ןרעטלע ערעייז ךָאנ ןגָאז שידק לָאז'מ ,ןליוו ייֵז

 ַא וטזיב ןָא ןעוו ןופ ?ןעװַארּפ-רוּפיכ-סוי ןטצעל ןייד וטסרעלק

 !דיי רעמורפ
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 ?ךיא -- .טגערפעגרעביא קַאשטרַאק טָאה -- !דיי רעמורפ ַא --
 טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- !דיי רעמורפ ןיק ט שינ !ןיינ --

 !טירקָאּפיה ַא -- סָאד טסייה -- ,עפעטס
 .טשינ ןכַאז עדייב --
 יו טלקָאשעג ךיז טסָאה .רעקינייו צלַא ךיד יײטשרַאֿפ ךיא --

 .ירשעג א ןיא טנעה יד ןביוהעג ,דיי רעוויטימירּפ ,ועטלַא ןַא
 לֿפיװ ףיוא ,טָאג ןייד !טָאג וצ ןגירשעג ַאזָאניֿפש ךיוא טָאה !שימַאק
 | .ס'ַאזָאניֿפש ןעוועג זיא ,סייוו ךיא

 -טָאג רעשיטסיאעטנַאּפ ס'ַאזָאניֿפש ןיא טביולגעג בָאה ךיא --
 סָאוו ,סעּפע רעדָא זיא טָאג :ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה טציא .עלומרָאפ
 -- רעדָא ,ןָאזרעּפרעביא ןַא ,ןָאזרעּפ ַא ,תמא ןַא ףיוא טריטסיזקע
 טשינ רע ןָאק עלומרָאֿפ ןייק .טשינרָאג טולָאסבַא ,טשינרַאג זיא רע
 .ןייִז

 .קירנעה ,קיטכיר טולָאסבַא זיא טשינרָאג טולָאסבַא זיא רע זַא --
 טעז יז זַא ,ערעייט ןיימ ,ךַאלּפ יױזַא זיא טייקרעכיז ןייד ---

 .ףיט יו סיוא שזַא
 ענייד טנעיילעג בָאה ךיא .טנעמילּפמָאק ן'רַאֿפ קנַאד א --
 זיא'ס :ןגָאז ריד סע ךיא לעוװ טציא .י"עקיביולגמוא רַאֿפ תוליפת ,
 ַא רַאפ סָאד ןענייז סָאו .טימשדלַאג רָאטקָאד רעה ,רוטַארעטיל
 אוא ןפַאשעג טסָאה וד סָאװ ,(ייומ עשזָאב ,ךיד ביל ךיא !דייר
 לפָאטרַאק ַא ,צץנַאו ַַא ןוא םעטסיס-ןוז ַא :טלעוו עטנַאסערעטניא
 סםעד .סכעלנע סעּפע .יונעג טשינ ןיוש קנעדעג ךיא .ןָאטוינ ַא ןוא

 -עטסיס-ןוז ןוא ןצנַאוװ ןֿפַאשַאב טָאה רע .ןסעגרַאפ וטסָאה רקיע
 -רעדיוו עדליוו ןפַאשַאב טָאה רע ,זיא הרצ יד .ןטיײקשירַאנ !ןעמ
 .רעלטיה טידנַאב:טלעוו ַַא ןוא טימשדלַאג קירנעה :ןכורּפש
 ךיא .ןפַאשַאב טָאה רע טשינ ןוא ָאד זיא רע טשינ !רע ?ןפַאשַאב
 :לַאמַארעדיװ גערפ ךיא .סיצַאנ רָאנ עז ךיא .טָאג םוש ןייק טשינ עז
 ןןגירשעג ןעמעוו וצ !טנעה יד ןביוהעג רוּפיכ-םוי וטסָאה ןעמעוו וצ
 שירַאנ יױזַא וטזיב !םירדס טעוװַארּפעג סָאוװ ךָאנ !חסּפ ,רעירפ ןוא
 סָאוו ןוא !טרעהעגוצ ְךיִז טָאה למיה ןיא רעצימע זַא ,ןביולג וצ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סַאטסעװַאדנעז ןוא סָאדעוװ עלַא יד ןיא וטסכוז
 :שיט ןייד ףיוא ןזיוועג

 .הרירב ַא ןַא .עפעטס ,הרירב ַא ןָא שטנעמ ַא טציא ןיב ךיא --
 טָאג ַאזַא טלָאוװ ,עלומרָאפ-ַאזָאניּפש א ןעוועג טלָאוו טָאג ביוא
 עלַא יד ןופ טָאג רעד ךיוא .סיצַאנ ןזָאלרעד טנָאקעג טוג צנַאג
 ,עיפָאזָאליפ זיא'ס ,עיזעָאּפ זיא'ס .רימ רַאפ טשינרָאג זיא סַאדעוװ
 רעד טריטסיוקע ט שינ טלָאו סע ביוא .טשינ סָאד זיא טָאג

 .רעניימ טָאג (*
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 ,וטסייו -- רעזעלג םעד שרעה ןדדייז ןיימ ןוֿפ טָאג רעכעלנעזרעּפ
 גָאז ךיא !סיצַאנ יד ןעוועג טכערעג ןטלָאוװ'ס זןעוועג טלָאװ סע סָאװ
 סייוו ךיא .ןַארַאֿפ רעכיז זיא טָאג ס'רעזעלג םעד שרעה זַא ,טשינ
 יו ,ךיא ןיב טולב ןיא שטָאכ .גָאלָאעט ןייק טשינ ןיב ךיא .טשינ
 ךיוא טזיב וד וליפא זַא ,טשינ טסייוװ וד .גָאלָאעט ַא ָאי ,דיי רעדעי
 ךיא .שיגָאלַאעט וויטַאגענ ,שיגָאלָאעט-שימעּפסַאלב ,שיגָאלָאעט
 ,ַָאד זיא רע ביוא .ערעדנַא ןַא רָאג ָאד זיא הרצ יד .ןגָאז ריד לעוו
 םענייא ןדעי ,ןגָאז וצ ױזַא ,ךעלנעזרעּפ ןענעק טפרַאדעג רע טלָאװ
 ןענעק רימ .סעיפָאזָאליפ םוש ןָא .ךיא גָאז ךעלנעזרעּפ .זנוא ןופ
 ייז ןופ ןרעדעי ןענעק רימ !ןיינ ,רעדניק ערעזנוא ןופ סכעלטיא
 ןגָארט רימ ןוא ןעמעלַא ייז רַאפ תוירחא ןגָארט רימ .ןדנובעגסיוא
 ...רע רעבָא ...רעבָא .רעדנוזַאב ייז ןופ ןרעדעי רַאפ תוירחא

 ךיז וצ רעמ טדערעג רע טָאה ךָאנרעד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 :ריא וצ יו

 רַאֿפ תוירחא ןוא ...םירבק-רעדירב ...סעפָאוטסַאטַאק-ןסַאמ
 ַא ביוא ,עיצקַארטסבַא ןייק טשינ ביוא זזיא ואוו סםענלצנייא םעד
 טולָאסבַא ,רענייא רעדעי זומ ,רעכעלנעזרעּפ ַא ,טָאג רעקיד'שממ
 ענעגייא ןייז טָאה רע יוװ ,לרוג םענעגייא ןַא ןבָאה ,רענייא רעדעי
 ..ךיוה ענעגייא ןייז ,סָאמ

 טימ ןָאטעג קסעילּפ ַא ׂשזַא טָאה יז .טצנַאטעגפױא טָאה עפעטס
 :טנעה יד

 סייוו סָאװ .ךיילג ץלַא ךָאד זיא טָאג ןכעלנעזרעּפ ןייד ייב ןוא --
 יד יי טימ לוָפ .םירבקירעדירב ,סעפָארטסַאטַאק-סַאמ !רע
 ןעלומרַאפ ַא וצ רעדיוו זוטספור ןעמעוו וצ ָאט .עטכישעג

 -- ,םערַאו ןוא קידרעטיצ ןעוועג לוק ןייז זיא -- ,עפעטס --
 ךיא .רעקיביולג רעשיטּפעקס ַא ןיב ךיא .עזעטָאּפיה ַא וצ ףור ךיא

 רעד שרעה ,רימ ןיא ןפור ןביוהעגנָא טָאה רענייא רָאנ ,טשינ סייוו
 .רשפא רעזעלג

 ,טָאג ןוויטימירפ ַא טַאהעג טָאה עדייז רעוויטימירּפ ןייד ---
 סַאזָאניּפש יד ןופ טָאג רעד .טריטסיזקע טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ
 -ייס םיא טלָאוװ ,טריטסיזקע ָאי רע טלָאוו .טשינ ךיוא טריטסיזקע
 .ןסָאשרעד יצַאנ רעטסעב רעטשרע רעד יו

 .טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה יז
 ךיז יז טָאה לָאמַאטימ .ריט רעד ייב ןענַאטשעג ןיוש זיא יז

 טכיילגרַאפ רע !ןרָאוװעג זיא יז טקלעוװרַאפ יוװו .םיא וצ טיירדעגסיוא

 ןופ ַאקסנישטליװ ַאינַאפעטס רעשיגרענע רעקירעגיינ רעד טימ יז
 .שינעגעגַאב רעטשרע רעד

 יד רעבָא ,ןעוועג טשינ יז זיא ןייש -- ןעוועג גנוי זיא'מ ,ָא
 רעייפ עקיד'תופיקת עלעקנוט סָאד -- טייקרעטנומ יד ,טייקשירפ
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 "רעטניה-עשרַאוו -- עשרַאוװו -- טסעשז רעטיירב רעד -- ןגיוא יד ןופ
 ןוז יד ךיוא -- קרַאּפ רענעי -- קרַאֿפ רעד -- צייווש רעד ןיא טנורג
 ּרָאנ ,עשירַאציײװש ַא ,ךיז טכַאד -- ןוז ענדַאמ ַא -- ךיז טקנעדעג
 -- ןוז רעד ןיא עשרַאוװ ןעוועג זיא'ס

 .ךיז טלקַאװ יז רָאנ ,סעּפע ןגָאז ,רע טליפ ,ליוו יִז
 .תודֹוס ןייק רימ רַאֿפ טשינ בָאה ,ךיד טעב ךיא ,עפעטס --
 פָארַא רעווש ךיז טצעז יז .ךיילב זיא יז .טכַארט יִז .טגייווש יִז

 .לוטש ַא ףיוא

 .ליטש טדער יז .טדער יז
 :אוביק ַא ןיא לזמ טוואורּפעג בָאה ךיא ךיוא סָאװרַאפ ,וטסייוו ---
 רימ ףיוא רעדניק יד טזָאלעגרעביא טסָאה וד ןעוו ,טסניימ וד --

 :רעפלעהסיורַא רָאֿפ יד ףיוא ...ןוא

 .ןפַאלטנַא ןיב ךיא ןעוו .ַאי --

 !רימ ןופ !ןעמעוו ןופ --
 טימ ...ןרעווטבילעג-טשינ ןוא ןבָאה ביל סענעגושמ ןיימ ןופ --

 ,ךניירפ ןענייז רימ .געט עניימ ןופ יִמ יד ןעמונעגנָא וטסָאה קנַאד
 עניימ ןופ ןייֿפ רעד ןגעוו טסואוועג וטסָאה סָאוװ רָאנ .סייוו ךיא
 ?טכענ

 .ֿפַאק םעד ּפָארַא טזָאל רע
 רַאֿפ ...טכַאנ ןייא ןייק ...וליפא טכַאנ ןייא ןייק ןעוועג טשינ --

 -ניק יד ןוא ריד ןעקנַאשעגקעװַא בָאה'כ סָאװ ,ןרָאי רעקילדנעצ יד
 | ...לָאז ךיא זַא ...רעד

 .טנעה עקיד'מותי ,עדימ טימ םינּפ סָאד ךיז טלעטשרַאפ יז
 -- רעגעלעג ןטמעשרַאפ ןיימ ףיוא לָאז ךיא זַא --
 .טייז רעד ןופ קילב ַא טפרַאוװ רע
 !טגָאזעג וטסָאה יוו --

 ,ןזָאליירפ טשינ -- רעגעלעג ןטמעשרַאפ ןיימ ףיוא לָאז ךיא זַא --
 ...רעטנעצ ןיא ריד טימ ...סעיזַאטנַאפ עשיטָארע ,דרעפ עדליוו יו
 ץכַאנ ןעשעג טגעלפ סָאד ,ןפָאלשנייא ן'רַאפ ןעשעג טגעלפ סָאד
 ןגעוו ןטכַארט ןיימ ןופ טדערעג טשינ ןיוש ...םולח ןיא ,ןפָאלשנייא
 -רַאֿפ ...ןפַאלטנַא ןיב ךיא ןוא ...טזיב וד שטנעמ ַא רַאפ סָאװ ...ריד
 סָאד זַא ,ליפ ךיא רָאנ .טשינ סייוו ךיא !סָאד ךיא לייצרעד סָאװ
 סָאד ףור ...ןגָאזוצסיוא ...ןגָאז וצ ריד טייהנגעלעג עטצעל יד זיא
 וצ ךיא בָאה סָאוװ ...טסליוו וד יו ,עירעטסיה סָאד ףור ,יודיוו
 בָאה ןטרָאד טשרע רָאנ .,.ךעלרעדנואוו ...ץוביק רעד ,ָאי !ןרילרַאֿפ
 ךיא ןָאק ריד וצ עביל רעד ןופ ...ענעלַאּפרַאפ ַא ןיב'כ :טליֿפרעד ךיא
 -עגנייא ךימ טסַָאה ...טשינ ךיוא רעדניק יד ןופ ןוא ...קעװַא טְשינ
 אֹלַא ןלױוּפ וצ ךיז טקור רעלטיה ןוא ...םולח ןייד ןיא טנַאּפש
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 ןיימ ןוא ..ןוא רעדניק יד ,ךיד !ןזָאלרעביא ךייא ךיא ןָאק ...רעטנענ
 . . . ןפַאלעגקירוצ ךיא ןיב !לַאֿפכרוד

 שטנעמ רעד ...לַאֿפכרוד ...עפעטס ,ָאי ...וטסגָאז ,לַאפכרוד ןייד --
 !רימ ןסייוו סָאװ --- רעבָא ...טרעגַאלַאב זיא

 -רָאג רעמ ןוא טשיוועג גנַאל ייֵז ,ןלירב יד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע
 .טדערעג טשינ

 לָאמַא ןופ ענעצס ַא (9

 ןיא ןרָאי עשיטנעדוטס-גנוי יד ןופ גנוריסַאּפ עשילרעטסיוא ןַא

 ןופ יו ,ןעמוקעגנגעקַא ן'קַאשטרַאק ןייגסירַא ס'עפעטס ךָאנ

 ןעמ ,ייז טּפוטשרַאפ ןעמ סָאװ ,ןכַאז ןעעשעג'ס .טקישעגוצ צעגרע

 ַא ןסָאלשענּפַא ןטלַאה ןרעטלע יו טקנוּפ ,סױרַא טשינ ייז טזַאל

 ןוא ןבעל ַא ןענייוװּפָא רעדָא ןעלמוטּפָא ןָאק'מ .דניק וויטקעפעד

 ןַא טביורעגוצ ןיילַא ךיז ייב טָאה'מ זַא ,ןּפַאכ טשינ לָאמנייק ךיז

 ,ךיז טנעפע רעמַאק רעד ןופ ריט יד זַא ,רעבָא טפערט סע .רצוא

 ןוא סינּפ קידרעטסנַאמ:-טשינרָאג ַא סורַא טקעטש רעטסנָאמ רעד

 .דוס א רעטלַאהַאבסיוא ענייז סיוא טגָאז
 -עגמוא ןעמוקעגנגעקטנַא ן'קַאשטרַאק זיא סָאוװ ,ךַאז רעד טימ

 -רַאפ גנַאל ,רענעעזעג טשינ גנַאלנרָאי ַא סיוא טסקַאוו'ס יוװ ,טכיר

 ךַאז רעד טָא טימ -- ,ץעגרע סַאג גָאר ַא ףיוא רעטנַאקַאב רענעסעג

 טלייצרעד טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה ץעפעטס .טמעשעג ךיז רע טָאה

 ,עקילָאמַא רָאג טשינ ןוא עקילָאמַא ,ןטייקשילרעטסיוא ענייז ןופ !

 ,צלַא .ןכַאלרעטנורַא -- ריא טימ ןעמַאזוצ -- סָאד ןענָאק וצ ידכ

 ןץפיוא ןעמוקעג טשינ גנַאלנרָאי םיא זיא ךַאז יד .סָאד טשינ רָאנ

 יד ןיא ,ןעשינעכעדעג ןופ ַאנד עמַאס ן'פיוא טרעגלַאוועג ךיז ,ןויער

 ,טַאה רע .ןײלַא ְךיִז ןופ ןטלַאהַאבסײיוא יז טָאה רע .ןעיירעטצניפ

 .דניז ַא יוו טליפעג -- טליפעג יִז ,ריא ןופ קידנטכַארט טשינ וליפא

 -סיוא ,טריזילַאנַא ןטײקלַאמרָאנ-טשינ ערעדנַא ענייז עלַא טָאה רע

 ַא סיױרַא ןוא טכַאמעג לטבמ ,ְךיִז ןופ טקישעגקעװַא ,טכַאלעג

 -:סיוא עשיטסיוװַאטַא יד ןכַאלסיוא טגעלפ רע יוװ טקנוּפ ,רעצנַאג

 םיא ןגעק טנַָאקעג טשינ ןבָאה סָאוו ,ןשינעקישנָא עשירעכַאל

 עדער עקיצַאזצנייא ןייֵז ןטלַאהעג ,לשמל ,טָאה רע זַא .ןייטשייב

 ךָאנרעד ןבָאה ןגעלָאק ענייז ןוא גנולמַאזרַאפ-ןטנעדוטס רעד ףיוא

 עפורג אזא וצ ןייגוצ רע טגעלפ ,ךיז ןשיוצ םיא ןופ טכַאלעג

 וליפא .ןינע םעד טכַאמעג טשינ-וצ ןוא ייֵז טימ ןכַאלטימ ,סרעכַאל

 סעּפע ןעוועג זיא סרעכַאל סיוא עכעלשטנעמרעסיוא יד ןיא

 טָאה סָאוו ,טייקטסנרע-טשינ רעשיידש רעקיד'הליחתכל רענעי ןופ

 יד רעבָא .גָאלשקירוצ םעד טכַאמעג רעטכייל צלַא ןוא טכייל םיא
 זיא יז .ךערברַאפ ַא יו טסנרע ױזַא ןעוועג זיא יז ...ךַאז יד טָא --
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 סָאוו .טרָאטעג טשינ ,ןייז טרָאטעג טשינ טָאה יז .שרעדנַא ןעוועג

 -ָארּפ ַא ןיא טכַאניײב זייוונ'העש ןציז ַא רַאפ ,ןעמעלַא ךָאנ ,סע זיא

 !רעדניק עטיוט ןופ רע'מינּפ יד ןיא ןקוקנייא ךיז ןוא עירָאטקעז

 טלעטשעג םיא ךיז טָאה'ס .ןעזרעד יינסָאדנופ סע רע טָאה טציא

 ,רעגניפ ַא .ןיימ רעפיט ןרָאוװעג סע זיא לָאמַאטימ ןוא ,ןגיוא יד רַאפ

 .וצוצניהַא -- קוק ןיהַא טָא :טזייוו סָאװ

 זיא סע .עשיטנעדוטסיגנוי יד ,עקילָאמַא יד ,עשרַאוװ ענעי זיא סע

 טוט סָאוװ .עירָאטקעזָארּפ רעד ןיא !?רע זיא ואוו .טכאנייב טעּפש

 רעגנוי רעד ,ָאד רע טציז עצנַאג ן'העש !טכַאנייב טעּפש ַאד רע

 .רעדניק עטיוט ןופ ךעל'מינּפ יד ןיא טקוקרַאֿפ ,טימשדלָאג טנעדוטס

 ןוא רע טציז ,ןגינעגרַאפ םענדָאמ םעד רַאפ רעטכעוו סעד טלָאצַאב

 ?רע טשרָאפ סנױזַא סָאװ זָאד רע ףרַאד סָאװ .טפַאג
 סיוא ןעעז רעדניק עטיוט יד ךיוא .טלמערד רעטכעוו רעד ,ליטש

 טכַאנ יד .ױזַא ן'העש .טקוק טנעדוטס רעד .טלמערדעג ןטלָאוװ ייז יו

 !ןקוק ַא רַאֿפ סע זיא סָאװ !ָאד רע ףרַאד סָאוװ .ךיז טרעדנואוו ןיילַא

 יד ןופ .קיאור רעבָא ,טקינײֿפעגסיױא :!זייב ךעל'מינּפ יד ןענייז

 - טייז רענעי ןופ ,ואוו-צעגרע ןלעוו רעדניק יד זַא ,ןעמ טעז ךעל'מינפ

 ןלעוו ייז .קילייוורעד ,קילייוורעד זיא'ס .טקעוועגפיוא ןרעוו ,ןבעל

 זיא'ס .ייז ןעור לייוורעד .ןרעדנַא ןַא ןיא רעבירַא ןבעל ןייא ןופ

 רעבָא .ןברַאטש ,דרָאמ ,ןיייז קנארק ,ןדייל ,קילגמוא ןַארַאפ

 !טיוט טשינ זיא ןברַאטש !טיוט טשינ זיא ןברַא טש

 ַא טימ טנעדוטס רעד ףיוא טגנירּפש טכענ ענעי ןופ רענייא ןיא

 :לירשעג-דיירפ

 !ןֿפַאכפױא ךיז ןלעוו ייֵז !טיוט טשינ !טיוט טשינ זיא ןברַאטש --

 ,ףָאלש ןופ ףיוא םיא טלסיירט ,רעטכעוו םוצ וצ:טגנירּפש רע

 :טיירש

 וואו !טיוט טשינ זיא דרָאמ ךיוא !טיוט טשינ זיא ןברַאטש --

 !טסרעה וד .ָאטשינ .טשינ עז ךיא !טיױט זיא ואוו !ַאה ,טיוט זיא

 -טנַא סָאד בָאה ךיא ,ענייא עיטסעב וד ,טקעדטנַא סָאד בָאה ךיא

 !טקעד
 ,ןֿפַאלש זָאל .גילפ ַא יו ךיז ןופ ּפָא םיא טביירט רעטכעוו רעד

 .רעדניק עטיוט ףיוא ןקוק -- עדָאמ ַא טכַאמעג ךיִז .רענעגושמ

 !ןענַאד ןופ סױרַא .טלָאצעג ןייד טשינ ףרַאד ךיא

 סָאו ךיז טליוו סםיא .יינ סָאד ןופ רעביא רע טבעל צלַא סָאד

 .ץ'עפעטס ןוא ן'ַאשַארבַא ןעז רעכיג

 .ייז סע רע טלייצרעד גָאט סענעי ןופ טנווַא ןיא

 סָאוװ ,אלַא רעביא-טבעל רע .ּפיל ַא רעטיצ ַא טיג ן'ַאשַארבַא ייב

 .רעטסניפ טביילב סינּפ ס'עפעטס .טלייצרעד רָאטקַאד רעד

 -- ,סעיזַאטנַאפ ענייד ןופ ענייא יוװ רעמ זיא סָאד ןעוו וליפא --
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 ןבָאה רעדניק ענעי ןופ רע'מינּפ יד ןעוו וליפא ןוא -- ,יז טגָאז
 רימָאל !סָאװ זיא -- גנוטכינרַאפ-טשינ יד טקיטעטשַאב טשרמולכמ
 .טייקיבייא רָאנ ,גנוטכינרַאפ טשינ .ָאטשינ זיא גנוטכינרַאֿפ :ןגָאז
 -יוו-ייס ןדייל תונברק יד ?ןַארַאפ זיא דרָאמ זַא ,גונעג טשינ זיא ,ונ
 ךיוא רעדרעמ רעד זיא ,קיבייא זיא אֹלַא ביוא :ךָאנ רעגרע .ייס

 יד .רעטייוצ רעד ןיא טלעוו ןייא ןופ רעביא טייג רע .קיבייא

 .שיצַאנ זיא ענייד טייקיבייא

 ,טנַאה ריא קַאשטרַאק טעלג -- ,עפעטס עכעלרעסעברַאפמוא --
 ןַארַאפ זיא'ס ביוא .טָאג ןַארַאפ זיא ,טייקגיבייא ָאד זיא'ס ביוא --
 .ייז רַאֿפ ףָארטש עקיבייא ןַא רעדרעמ ןופ טייקיבייא יד זיא ,טָאג

 .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה עפעטס

 .דרַאמ רעקיבייא יז זיא ,ןבעל קיביײא זיא טייקיבייא ביוא --

 ךיז טסָאה .רענייד טייקיבייא רעד ןיא ךיוא ןדרָאמ רעדרעמ יד

 !סָאו זיא -- טָאג ָאי וליפא ןעוו .טָאג :ןיירַא ּפָאק ןיא ןעמונעג

 יד ןיא ןכיילגסנייד ןוא ךיד רעביא טשינ רע טיג ?רע טפלעה ןעמעוו
 !סיצַאנ ןופ טנעה

 -טנע םעד ןסיוװו לָאז ךיא ,טרָא ןייז ףיוא ןעד ךיא ןיב ...אנמ --

 זיא רימ רַאֿפ ...רימ רַאֿפ ...טציא ...זַא ...זַא ,רָאנ גָאז ךיא !רעפ

 -- גנורַאפרעד-טנעגוי ענעי גונעג

 טָאה רעטכעוו רעד סָאװ ,טימרעד טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ --

 !םענעגושמ ַא יוװ טגָאיעגסױרַא ךיד

 סױרַא יז זיא טציא .טּפוטשעגרעטנורַא טַאהעג צץעגרע יז בָאה'כ --

 .ןטסיירט ךימ ןעמוקעג .ןביוא

 .קירנעה ,רעדניק רַאֿפ טוג זיא טסיירט --

 :ןגָאז טשינ רעבָא ןיוש ןָאק ךיא .שיטַאמגָאד טשינ ןיב ךיא --

 -- שרעדנַא :גָאז ךיא .שרעדנַא זיא'ס .רעמ ןיוש זיא'ס .עזעטָאּפיה
 .ןזעוו ַא ןייז ךָאד ףרַאד טָאג ןייד רעבָא !טײקכעלײגרַאֿפמוא --

 .ךעלנעזרעּפ טשינ זיא טייקכעלייגראפמוא

 .םעד ןגעוו .סע טייג םעד ןגעוו .ייטשרַאפ ךיא ,יײטשרַאֿפ ךיא --

 סייוו ךיא :לָאמַאכָאנ גָאז ךיא .גנורַאפרעד ַא ןופ דייר ךיא רעבָא

 זיא רעדניק יד ןופ רע'מינפ יד רעביא .שרעדנַא רעבָא זיא'ס .טשינ

 א .רעטוג ַא !עפעטס ,טסיײטשרַאֿפ .ףןָאלש רע טוג ַא ןגעלעג

 ךיא ןוא .טוג זיא ,ָאד זיא רע ביוא ,טָאג .ךַאוװֿפױא רַאפ עיטנַארַאג

 -רעביא עטולָאסבַא ןייק טשינ שטָאכ ,ליפעג קרַאטש א טציא בָאה

 -- רע זַא ,גנוגייצ

 ,טָאג רעה ןטוג רעייא טימ ,גָאלָאעט רעה ,ךייא רילוטַארג ךיא --

 טזַָאלעגרעביא םיא טָאה יז ,ןָאטעג ךַאל ַא זייב עפעטס טָאה --

 ןייק רעדָא ,ןענייווסיוא ךיז ץעגרע ןפָאלעג יז זיא .ץ'ַאשַארבַא טימ

 !טײײקנסָאלשטנַא ערעטיב זיולב ,ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז ןרערט
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 .קעוַא טשינ ייג .ןגָאז סעּפע ריד ףרַאד ךיא ,ַאשַארבַא --

 ,טרעפטנעעג ַאשַארבַא טָאה -- ,ףָאזָאליפ ןייק טשינ ןיב ךיא --

 רעדניק עטיוט יד ןיא ךיז ןקוקנייא ן'טימ עטכישעג יד רעבָא --

 ..סָאו טשינ סייוו ךיא ...זיא יז ןעוו וליפא ...וליפא ...ןייש זיא

 ןופ ןברַאטש ביוא .ןדייר ריד טימ ךיא ליוו םעד ןגעוו טשינ --

 זוומ עמ זַא ןֹוא .טוג ,ונ .רעוועג טימ זיא -- טנעה ס'רעדרעמ

 .גנַאזעג טימ ןברַאטש .געווסיוא ןַא ַאד זיא !:רעוועג ן ַא ןברַאטש

 ןיא ןבילג זומ רעדרעמ רעד .רעדרעמ םעד ןגָאלש גנַאזעג טימ

 -רַאֹפ ןיא טביולג ןברק ןייז ךיוא זַא ,ןביולג זומ ןוא ,גנוטכינרַאֿפ

 -- ןירַא םינּפ ןיא רעדרעמ םעד רעבָא טגניז ןברק רעד זַא .גנוטכינ

 זיוִזַא יוו --

 ,רימ .צַאלּפגאלשמוא םוצ ןביירט זנוא טעוו ןעמ .ךַאֿפנייא ---

 -סיוא ןַא וצ יוו .עיסעצַארּפ ַא ןיא ןייג ןלעוו ,םייח-רעדניק רעד ןוֿפ

 .ןעגניז ןלעוו רימ ןוא ,יירד ,ייווצ ,סנייא ,יירד ,ייווצ ,סנייא .גולפ

 ןייג טסלַאז וד ,ליוו ךיא ,ַאשַארבַא .ןָאפ רעזנוא ךָאד טסנעק וד

 רימ .ןלעוו עלַא ,עלַא .ןעגניז ןוא ןָאפ רעזנוא ןעגָארט ,רימ רעטניה
 !ַאשַארבַא ,טסיײטשרַאֿפ .ןעגניז

 קידיירפ ךיז ַאשַארבַא טָאה -- ,גנַאזעג טימ זיא ,רעוועג ןָא ביוא --

 ,גנאזעג טימ -- .ןָאטעג שוק ַא רָאטקַאד םעד טָאה רע .ןגירשעצ

 !גנַאזעג טימ

 ,ךַאד טסייוו וד -- .טגָאזעג קַאשטרָאק טָאה -- ,סעּפע ךָאנ --

 עטצעל יד ןליּפש ןלעוו רימ .ןעגנולעטשרָאֿפ :ריפנייא ןַא זיא זנוא ייב

 יז טָאה'ס .טסַָאּפ יד :טסייה יז .ךַאז ַא ןבילקעגסיוא בָאה'כ .ליֿפש

 וצ ארומ טשינ ,טנרעל ליּפש יד .ערָאגַאט -- רעידניא ןַא ןבירשעגנָא

 טיוט .טרעקרַאפ .גנוטכינרַאֿפ טשינ זיא טיוט .טיױט ן'רַאֿפ ןבָאה

 !לַאר-טּפױה יד ןליּפש ,ַאשַארבַא ,טסליוו .רעלייה ַא זיא

 גנולעטשרַאֿפ יד (0

 -רַאֿפ םוצ טסעג ןעמוקעג ."טסָאּפ יד , ס'ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר

 יד רַאֿפ טיורב ןעקנעש סָאוװ יד ,זיוה-םימותי ןופ רעציטש :לעטש
 עטגָאזעג סנייטשמ -- המודכו ןיצידעמ ףיוא טלעג ןביג ,רעדניק
 םוצ ןרעוו טּפעלשעג בורקב רָאג ןלעוו ייֵז ךיוא סָאו ,םיריבג-ָאטעג
 .צץַאלֿפ-גַאלשמוא

 רעידניא רעד טדער סע .רעדניק עלַא טלמַאזרַאפ טָאה עפעטס
 סָאד טליּפש ַאשַארבַא .ָאטעג ןיא עשידיי רעדניק ןופ ליומ ן'טימ
 טקוק ,בוטש ןופ סױרַא טשינ רָאט סָאװ ,ל ַא מ ַא לגניא עקנַארק
 טריפרַאֿפ ,םענעי ,םעד טעּפעשטרַאֿפ ,ןיירַא סַאג ןיא רעטצנעפ ן'כרוד
 .רעטכעוו ן'טימ רע טדער טציא .סעומש ַא
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 :רעטכעוו רעד

 ,ןסיוו לָאז קלָאֿפ סָאד ידכ ,גנָאג ןיימ טגנילק סע

 -- טייצ יד טשינ םענייק ףיוא טרַאװ סע זַא

 -- רעסיוארָאפ ,סיוארָאֿפ געוו ריא טייג יִז

 :ַאשַארבַא-לַאמַא

 ,ןיהואוו -- טייצ יד טייג'ס

 ?ןירַא דנַאל ַארַא'ס ןיא

 סענייאניא טייצ רעד טימ טלָאוו'כ
 .ןטנַאקַאב-טשינ סעד דנַאל ןיא ,ןיהַא טרָאד ןגיולפעג

 רעטכעוו

 רימ עלַא ,עלַא ןוא -- ןייז טעוו גָאט ַא

 .דניק ןיימ ,ןיהַא ןייג ןלעוו
 לַאמַא

 !ךיוא ךיא =

 רעטכעוו

 .סיוועג

 לַאמַא

 ןענעק ךיא לעוװ יוװ
 רימ טָאה ןייגוצסיורַא זַא ,ןייגסױרַא

 !רָאטקָאד רעד טרעוורַאֿפ

 רעטכעוו

 ,גָאט ַא ןָאק ןעמוק
 טנַאה םייב ןעמעננַא ךיד ןילַא לָאז רָאטקָאד רעד

 .ןריפסיױרַא ךיד ןוא

 לַאמַא

 .ןלעוו טשינ טעוו רע

 ךימ טלַאה רעניימ רָאטקַאד רעד .טשינ םיא טסנעק וד

 .רעמיצ ןיימ ןיא ןסָאלשרַאפ

 רעטכעוו

 סיא רַאפ רערעסערג ַא ןַארַאפ זיא רָאטקָאד ַא

 עלַא זנוא סיױרַא טזָאל ןוא טמוק רַאטקַאד רענעי ןוא

 .יירפ רעד ףיוא

 לַאמַא

 טמוק ןעוו ?ןיוש רע טמוק ןעוו

 -- -- -- !םירױטקַאד ןופ רעטסערג רעד

 ּפַאכ ַא טָאה עפעטס :טסעג יד טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ

 !ַאשַארבַא זיא ואוו -- ַאשַארבַא .קעווַא זיא ןוא רעדניק יד ןָאטעג

 .קידייל זיא עניב יד
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 שטייד ןגנַאל ןופ טלַאטשעג יד ךיז טביוה ןגיוצעגסיוא ףייטש
 וצ וצ טייג רע .וַאנעטולב ןָאפ ר"ד ,ליומ ןיא רַאגיצ םעד טימ
 .רַאגיצ ןופ ךיור סעד ןיירַא סינּפ ןיא סיא טזָאלב רע .ן'קַאשטרָאק

 ךייא זיא רעירַא ןופ ןעלקַאטקעּפס ןריפפיוא זַא ,טשינ וטסייוו --
 עכלעזַא ןריפוצפיוא ןייא ריד טלַאפ יוװ :ןטָאברַאפ סנטסגנערטש ןדוי
 ןייד טימ וד ,טביולגעג וטסָאה !טקיררעפ וטזיב ?ןעלקַאטקעּפס
 !שינמייהעג ַא ןביילב טעוו סנױוזַא סעּפע זַא ,ּפָאק-לדניווש ןשידיי

 סָאוװ ןדייר וצ טימַאב ךיז קַאשטרָאק טָאה -- ,סייוו ךיא ,ָאי --
 ןבירשעג זיא "טסָאּפ יד ,, ,בגא .טשינ ןלעפ םירסומ ןייק -- .רעקיאור
 .עשידיי ַא זיא עיידיא יד רעבָא ,רעירַא ןַא ןופ

 יד ןפורניירַא קירוצ טרעדַאפעגפיוא טסרעוו וד ?ךעלקריוו --
 .לעפַאב ַא זיא'ס .ליֿפש יד ןקידנע ןלַאז ייז .עדנַאב

 יד טימ ,ץעפעטס טימ קירוצ טמוק ,סױרַא טייג קַאשטרַאק
 ַאשַארבַא ,ןליּפש סָאו רעדניק יד טימ ,וצ ךיז ןקוק סָאװ ,רעדניק
 וַאנעטולב ןָאפ .רעטייוו טלעטשעגרָאֿפ טרעוו סע ןוא ,ייז ןופ שארב
 .ףוס םוצ זייווכעלסיב טנענעג ליֿפש יד .סַאזקרעמפיוא זיא

 .ןליפ וצ ףיוא טרעה לגניא עקנַארק סָאד .עגר עטצעל יד זיא'ס
 רעטוג רעד ,רָאטקָאד-טּפיױוה רעכעלגינעק רעד ןיירַא טמוק'ס .ןייּפ
 .טיוט רעד סיא טפור ןעמ סָאװ ,רעד -- ,רעלייה

 : רָאטקַאד-טּפיױוה ס'גינעק םעד

 .טעב ןייז ףיוא ךיז עז ךיא .ליטש עלַא טייז דניצַא
 !ןּפמַאל-ליוא יד סיוא טשעל .זייווכעלסיב ןייא טפָאלש רע
 .ןרעטש ןופ טכיל'ס רעמיצ ןיא ןיירַא טזָאל
 .אש .ןיוש טפָאלש רע

 : עטַאט-ףיטש סילַאמַא ,ווַאהדַאמ
 (ריקַאפ םעד ,לרעטעפ םוצ)

 !רעטעפ ,יױזַא וטסייטש סָאוװ
 ןרַאֿפ ָאד טמוק סָאוװ ...טגיילרַאפ טנעה -- לייז-דליב ַא יו
 !ןשעל סָאד סָאוװ ךָאנ

 !ןעגנערב ןרעטש ןופ טכיל סָאד ןָאק ןצונ ַארַא'ס

 לרעטעפ סָאד
 .גייווש וד ,רעקיביולגמוא

 :ןירעּפױקרַאֿפ-ןעמולב יד ,ַאהדוס

 .ןעמוקעג ןיב ךיא ,לַאמַא
 רַאטקַאד-טּפױה רעד

 .טפָאלש רע

 ַאהדוס

 ךיא געמ יצ .טכַארבעג םיא ןעמולב בָאה'כ
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 ןןײרַא טנַאה ןיא םיא ןבעג ייֵז

  רַאטקַאד-טּפיױה רעד
 .טפַָאלש רע

 ַאהדוס
 !ףיוא רע טייטש ןעוו

 רָאטקַאדיטּפיוה רעד
 .ןעמַאנ םייב ןָא םיא טפור ןוא טמוק גינעק רעד רָאנ יו

 | ַאהדוס

 טייהרעקידעפָאלש םיא לייוורעד טסלָאז ,ךעלגעמ טשינ זיא

 זרימ ןופ טרָאו ַא ןעמױרניײרַא

 לָאטקַאד- טפיוה רעד
 !סָאװ זַא

 ַאהדוס
 .ןסעגרַאפ טשינ םיא טָאה ַאהדוס זַא ,טרָאװ ַא

 רע .עינָאריא ןייז ףרַאד סָאד .טרידָאלֿפַא וַאנעטולב ןָאפ .רד
 עצנַאג סָאד ןגיוא ענייז ןופ ןעמענוצקעװַא ן'קַאשטרָאק טסייה
 :רע טגָאז ,ןילַא ןביילב ייז ןעוו ;לדניזעג

 .טבַאגַאב זיא ,לַאמַא סםעד טליֿפשעג טָאה סָאוװ ,עגנוי רעד --
 טשינ טסייה רעידניא רעד .ןייז רעלטסניק ךָאד גנַאל טשינ טעווװ
 ךעלקריוו זיא גנַאג ןעקנַאדעג ןייז .טָאנַארדַאניבַאר טסיזמוא
 זיא טוט :ָאגרע ,דרָאמ זיא רוטַאנ ,רוטַאנ זיא טיוט .שיניבַאר
 ןוא וד סָאו ,סומזיגָאליס רעשירַא רעקיטכיר ַא זיא סָאד .דרָאמ
 -- רעניבַאר רעשידניא רעד ךיוא ןוא -- טסימ-ןדוי עצנַאג סָאד
 ענייד ןרַאנ וטסליוו טסיזמוא .ןֿפײרגַאב וצ דנַאטשמיא טשינ ןענעז
 וד זַא ,ליוו ךיא -- ךָאד ןוא .גנוטכינרַאפ עלַאטַאט זיא טיוט .רעדניק
 .עגעלָאק רעה וד ,עדוי וד ,שרעדנַא רעבָא .ךעדניק יד ןרַאנ ָאי טסלָאז
 טשינ טקיש ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןֶעמ טיירּפְשרַאפ ַאטעג ןיא .שרעדנַא
 .קיטכיר טולָאסבַא ויא סָאְד .גָנְוקְכינרַאֿפ ףִנֹוא רָאנ ,טעברַא ףיוא
 ןדיי ריא -- םעד ןיא טשינ ןביולְג סָאװ ,יד זַא ,ןליוו רימ רעבָא

 רעטצעל רעד וצ זיב ןביולג טשינ ןלָאז -- ןטסימיטּפָא עשירַאנ טייז

 ןַא ףיוא ייז קיש ןשטייד רימ זַא ,רעדניק ענייד גָאז וד .טונימ
 !ןענַאטשרעֿפ .ַאה-ַאה ,גולפסיוא

 ןוא ,רוטַאנ זיא ,רע טגָאז ,טיוט :טכַארטעג טָאה קַאשטרָאק
 ,עפעטס טגָאז ,ןבעל קיביײא זיא טייקיבייא ביוא ,דרָאמ זיא רוטַאנ
 ,דרָאמ זיא רוטַאנ זַא ,טגָאז רעדרעמ רעד .דרָאמ רעקיבייא יז זיא
 ...רעדניק יד עגונ זיא סָאװ ןוא ...ךיוא עפעטס עמערָא יד ןוא

 ןעמ זומ -- ױזַא ביוא רָאנ -- .יִצַאנ םעד טגָאזעג רע טָאה -- ,טוג



 3 װ | גנַאג רעטצעל ס'קַאשטרַָאק שונַאי

 - ...עיזוליא יד ןפַאש רעדניק יד ייב ךָאד
 .גָאגַאדעּפ ַא ךָאד טזיב וד !גַאלשרַאפ ַא וטסָאה !רעכיז ,רעכיז ---
 *גולֿפסיוא ןעגניז ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןביולרעד זומ טכַאמ יד --

 | | .רעדיל
 וד -- .ןֿפורעגסיױא וַאנעטולב ןָאפ טָאה -- !טנכייצעגסיוא --

 טסעוו וד .עדוי-קערד רעקידניפציּפש ַא טזיב .טרָאװ ןיימ טסָאה
 -רַאֿפ ןֿבעל סָאד ךיז וטסעוו ןעניד זנוא טסעוו וד זַא .ןעניד זנוא
 ןענַאטשרַאֿפ .רָאי צנַאג ַא .סנטסעדנימ רָאי ַא ףיוא .ןרעגנעל
 ןעמוקנָא טעוו גוצ רעטריבמָאלּפ רעד זַא ןוא ,סיוארָאפ ןייג טסעוו וד
 .ןביילב טסעוו וד ןֹוא ,ןענָאגַאו יד ןיא ןיירַא רעדניק יד ןלעוו
 .טנכייצעגסיוא ,טקעזניא רָאטקָאד ,טנכייצעגסיוא ,ַאה-ַאה

  אַאלּפ-ַאלשמוא םוצ גנַאג רעד 1

 רעד ןיא ןְביֹוהעֶגנָא ךיז טָאה ָאטעג רעוועשרַאו ןופ שוריג רעד
 ןיא טקידנעעג ךיֹז טָאה ןוא ,1942 רָאי ןופ ילוי טפלעה רעטייווצ
 רעזייה-סימותי ןוא ןעמייה-רעדניק ןופ גנורידיווקיל יד .רעבָאטקָא

 גנולדיוסיוא ןֹופ שטייט סעד .טסוגױא ןיא ןבױהעגנָא ְךיִז טָאה
 .עלַא טסואוועג טציא ןיוש ןבָאה

 ךיז טוואוופעג קַאשטרַאק טָאה ןעניגַאב-טסוגיוא ןַא סענייא ןיא
 עקלוֿפמַא ןַא טנַאה ריא ןופ ןּפַאכסױרַא ,ץ'עפעטס טימ ןעלגנַאר
 ןקנַארק-ארַאה סעד ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא עפעטס .ילַאקנַאיצ
 רעדניק יד רַאפ .עקיריא סָאד טריפעגסיוא טָאה יז .רָאטקָאד
 רָאטקָאד רעד ןוא ַאשַארבַא זיולב .דוס ַא ןביילב טזומעג סָאד טָאה
 ןטנייועצ רעטיב ךיז טָאה ַאשַארבַא ןעוו .טסואוועג סָאד ןבָאה
 טימ ויא -- ןברַאטש ביוא :טנַָאמרעד רָאטקַאד רעד סיא טָאה

 ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,ףיוה ן'רעביא טָאה טונימ רענעי ןיא .גנַאזעג
 :ירשעג סָאד ןגָארטעגרעדנַאנופ ְךיז ,זיוה-סימותי ס'קַאשטרַָאק
 --טסוגיוא רעסייה ַא ,ירפ רעד ןיא ןעוועג זיא'ס "!סוָאר' !סוָאר
 ָאטעג ןוֿפ רעזייה יד ןלַאּפַאב זיא ןוז יד ,ןענַאטשעגפיוא זיא גָאט
 ךעלּפעטיעװַאק יד טזָאלעגרעביא ןבָאה רעדניק יד .טקיטשעג ייז ןֹוא

 ןגנַאל ַא טריפעג קַאשטרָאק טָאה רעירפ ןופ .ּפָארַא ןענייז ןוא
 יד, ס'ערָאגַאט טשטייטעגסיֹוא ייז טָאה רע .יז טימ סעומש
 רַאפ ןפרַאד רעדניק ענייז זַא ,טגָאזעג ךיוא ייז טָאה רע ."טסָאּפ
 ענייז ןביילב ייֵז ןוא ןענייז ייז .ןבָאה ארומ טשינ ךַאז םוש ןייק
 עמ ןעוו .ייז טימ ןייז טעוו רע ,ןריסַאּפ טשינ לָאז סע סָאװ .רעדניק
 ,סוַאר' :ןעיירש ןעמענ געט יד ןופ סענייא ןיא ףיוה ן'פיוא טעוו
 -רַאמ ןלעוו ייז .קיאור רעֿבָא ,לענש ןײגרעטנורַא ייז ןלָאז --- סוַאר'
 ַא ןיא ףניפ וצ ! ,ןטייצי ַאטעג-רַאפ יד ןיא גולפסיוא ןַא תעב יו ןריש

 .ןעגניז ןלעוו ןוא ,
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 .וצ רימ טגָאז !ןעגניז ריא טעוו --

 ,אשַארבַא ןגירשעג טָאה -- !ןעגניז ןלעוו רימ ,ןעגניז ןלעוו רימ --

 ןרעה וצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז סָאװ ,רעדניק עלַא םיא ךָאנ ןוא

 .סעומש סי'רָאטקַאד םעד

 יז ,ריא ףיוא טקוקעג ,ןָאֿפ יד ןעמונעגסורַא טָאה קַאשטרַאק

 ךַאנ ַאשַארבַא ;שארב ןייג טעוװ רע .ן'ַאשַארבַא טגנַאלרעד ,טעלגעג

 זיא -- סטכעלש סעּפע ןריסַאֿפ לָאז סע ןעוו .ןָאפ רעד טימ -- םיא

 .ייז טימ זיא ,רָאטקַָאד רעד ,רע יו גנַאל יױזַא טשינרָאג צלַא סע

 ןקוק .,םיא וצ ןקוק ,ןרישרַאמ ,ןעמַאזוצ ןטלַאה רָאנ ךיז ןֿפרַאד ייֵז

 :דיל סָאד ,לשמל ,יוו ,רעדיל-גולפסיוא ןעגניז ןוא ,ןָאפ רעד וצ

 ,יירפ רעד ףיוא סױרַא ןעייג רימ ,ןעייג רימ

 ,יירד ,ייווצ ,סנייא -- ןעייג רימ ,ןעייג רימ

 .יירד ,ייווצ ,סנייא

 ,דנַאנעבלַאז ןעייג רימ ,ןעייג רימ

 -- דנַאל ענירג סָאד זנוא ףיוא טרַאו סע

 .ןעייג רימ ,ןעייג רימ

 ןענייז ייז ןעוו ,טלמונַא ָאד זיא--טגָאזעג טציא רע טָאה--עפעטס

 סָאוװ ,ןירַא רעגַאל םעיינ םעד ןיא ןרָאפעגסױרַא ,ןֿפָאלשעג ךָאנ

 טעוו ,ןעמוקנַא ןלעוו ייז זַא .ןטיירגוצוצ צלַא ידכ ,ייז ףיוא טרַאװ

 עפעטס ןיוש טָאה ןץתמא רעד ןיא .ייז ףיוא ןטרַאוו עפעטס ןיוש

 ואוו .ילַאקנַאיצ ןעגנולשעגנייא :עקיריא סָאד ןָאטעגּפָא טַאהעג

 ןשַאוו םייב ,ךיק ןיא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעמוקעגניהַא ןענייז

 .ןעזעג טשינ ייֵז טַאה'מ !המודכו

 .ןעגנַאגעג ןענייז רעדניק יד

 טַאטיצ ַא טימ ן'קַאשטרַָאק וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ַאשַארבַא

 :ליֿפש-ערַאגַאט רעד ןופ

 ."ערעדנוזַאב רַָאג ַא טּפַאשנגייא ןַא טפול יד טָאה טנייה,

 -רַאפ .הנחמ ענעסַאלשעג ערעדנוזַאב ַא -- רעדניק ס'קַאשטרָאק

 ייס ,ייז ייס רָאנ ,רעדניק יד ןופ רעטלע יד ןעוועג זיא ןדייש

 ןבָאה ןטסימרוטש ןעוו .ןעגנוזעג ןבָאה ,רָאטקָאד רעד ןוא ַאשַארבַא

 ֹןָאטעגניירַא צימש יד ןופ קיטייוו סעד רעדניק יד ןבָאה ,טשטייבעג

 יז טימ זיא רַָאטקָאד רעד יוװ גנַאל ױזַא .גנַאזעג ןטרעכעהעג ַא ןיא

 סָאװ ,טפַארק יד ןעוועג טשינ זיא'ס .סיוא טשינ ךַאז ןייק טכַאמ --

 ןעוו ,עגר רעד ןיא טשינ ךיוא ,גנַאזעג סָאד ןעלעטשּפָא ןענָאק לָאז

 -סױרַא ,ן'ַאשַארבַא ףיוא ןָאטעג ףרָאוו ַא ךיז טָאה וַאנעטולב ןָאֿפ

 דרע רעד ףיוא טרעדײײלשעגּפַארַא יז ,ןָאפ יד טנַאה ןייז ןופ ןסירעג

 יו ןעמוקעגרַאֿפ םיא זיא ןָאפ יד .סיפ יד טימ ןטערט ןעמונעג ןוא

 .טיוט םוצ טערטעצ רע סָאװ ,ךַאז עקידעבעל ַא

 ןץקַאשטרַָאק ייב טָאה רע .ךעליירפ ןוא רוכש ןעוועג זיא רע
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 .טכַאלעצ קירעזייה ךיז טָאה ןוא לדרעב סָאד ןָאט-סייר ַא טוואורּפעג

 רע טָאה ,גנַאזעג סָאד ןעלעטשטּפָא טלָאוװעג ןבָאה ןטסימרוטש ןעוו

 .טזָאלעג טשינ

 -נַאו יד ,ןעגניז ייז ןלָאז !ןדַארעמַאק ,טנַאזימַא טשינ סע זיא --

 סע ןבָאה ןענַאגרָא:טכַאמ יד ,סנקירעביא .ענייווש-סעדנוה עקיניז

 .טביולרעד

 ןבָאה ייז .טכַאלעגטימ םירבח ענייז ןבָאה סםיא ףיוא קידנקוק

 טמירקעגכָאנ ,עיסעצַארּפ יד טיילגַאב סקניל ןוֿפ ןוא סטכער ןופ

 וצ טייצ ןופ .ןעקנואוועגרעביא ךיז ןוא תויוועה טכַאמעג ,גנַאזעג'ס

 סוצ טקוקעג ןבָאה רעדניק יד .טורציֿפש ַא ןַאט ףייפ ַא טגעלפ טייצ

 .ןעגנוזעג ןבָאה ןוא ,ן'ַאשַארבַא וצ ,רָאטקַאד

 -עגנָא זיא'ס .צַאלּפיגַאלשמוא םוצ ןעמוקעגוצ ןעמ זיא לייוורעד

 ןירַא ןענייז רעדניק טרעדנוה .עקנילבערט ןייק ןָאגַאו רעד ןעמוק

 רעד ןיא .ןטייווצ ַא ןיא -- טרעדנוה ערעדנַא יד ,ןָאגַאוו ןייא ןיא

 .ץקַאשטרַאק וצ ןעגנורּפשעגוצ וַאנעטולב ןָאפ זיא עגר רעטצעל

 ,ךעלריטַאנ ,וד ןוא .דנצנעלג -- ,טכַאלעג רע טָאה -- ,דנצנעלג --
 ...טדערעגּפָא יוו ...זנוא טימ טסביילב

 :ןעירשעגסיוא ,טנַאה ןייז טּפוטשעגּפָא טָאה קַאשטרַאק

 רענעי רעדייא ןוא -- ,טנוה רעשיצַאנ וד ,ןָא טשינ ךימ ריר --

 ןעגנורּפשעגפורַא רע זיא ,טייקטשַאררעביא ןופ ןעמוקעג ךיז וצ זיא

 ןיא ןירַא ןעמ זיא ריא ףיוא סָאוװ ,טערב רעקיד'עּפושמ רעד ףיוא

 .ןַאגַאוו ןטריבמָאלּפ סעד

 .טרירעג טָאה גוצ רעד

 גנוכאוורעד יד (2

 ןפורעג טרעוו סָאװ ,םעד ןופ טייֵז רענעי ףיוא טָאה רעטשרע רעד
 .קַאשטרַאק טּפַאכעגפיוא ךיז ,ןבעל

 .ןפַאלשעג ןענייז ,ַאשַארבַא ייז ןשיווצ ,רעדניק טרעדנוה ייווצ ענייז
 יו ןעגנַאגעגמורַא זיא יז .רעירֿפ ןופ ןעוועג טרָאד ןיוש זיא עפעטס
 טכייל יז טָאה קַאשטרַָאק .טייהרעקידעפָאלש ןירעקיטַאנול ַא
 טָאה קַאשטרָאק .טרעטיצעגפיוא טָאה יז .לסקַא םייב טרירעגנָא
 .טקעוועגפיוא יז

 ךיז ןלעוו ייז -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,ָאד עלַא רימ ןענייז טָא --
 !ןקעוופיוא עלַא

 רעבָא ,עז ךיא ,ָאטשינ זיא טיט :ךיז וצ יו טדערעג טָאה יז
 .ָאטשינ ךיוא זיא טָאג

 .טכַאלעג טָאה קַאשטרַָאק

 רע טלָאװ ריד קילדעוו .טסיב וד סָאװ ינַאּפ רעוװעשרַאוװ --
 -ּפָארַא טפרַאדַאב טלָאוװ רע .טיזיוו ַא ןעטַאטשּפָא ריד טפרַאדעג
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 :ןגָאז ,רילַאװַאק ַא יוװ ןגיינרַאפ ךיז ,טוה סעד ריד רַאפ ןעמענ
 וצ ערע יד בָאה ךיא :ךיז ןעלעטשרָאפ ןוא ,(*יקשטנָאר ןעױלַאצ
 | | -  (**.גוב ןַאּפ רעד ןייז

 ןעוועג טשינ טרָא ןייק זיא ,ןטפול עשירפ-סי ערָאלק יד ןיא ,ָאד
 ןופ םיחולש יד ,רעקירעדינרעד ןוא סרעכַאלסיוא יד רַאֿפ טשינ
 ךיז ןעניזַאב סָאו ,עכעלשנעמרעסיוא ענעי רַאפ טשינ ןוא ,סָאַאכ
 סעד ,םענייז רעדורב םעד ןעגנערבוצמוא ידכ ןיק םעד שטנעמ ן'טימ
 ןעוועג זיא'ס .םעטָא רעד ןעוועג שרעדנַא זיא ָאד .לבה ןקיביײיא
 טָאה סָאװ ,טניוו רעד יוװ ,טסייג ןעוועג ךיילגוצ זיא סָאװ ,טניוו
 .ןרעסַאו יד רעביא טבעוושעג טייצ-תישארב

 יד ןשיווצ עיצקעּפסניא ןַא טריפעגכרוד עדייב טציא ןבָאה ייז
 ןענייז ייז ןעוו .דרע רעד ףיוא ןטנוא יוו -- רעדניק עקידנפָאלש
 יירשעג ַאזַא דיירפ תמחמ עפעטס טָאה ןיַאשַארבַא ֹוצ ןעמוקעגוצ
 טַאהעג זיא טנַאה ןייז ןיא .טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ַאשַארבַאזַא ,ןָאטעג
 .עטקילפעצ ַא ןגעלעג יז זיא דרע רעד ףיוא סָאװ ,ןָאפ יד ןפָאלשעג
 ןירג ריא .טקעוועגפיוא ךיִז ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה ןָאפ יד ךיוא
 טנורגרעטניה םעד ףיוא דוד-ןגמ רעיולב רעד ,שרעדנַא טנירגעג טָאה
 טָאה טנַאה ןיא ןָאפ רעד טימ .טיולבעג שרעדנַא טָאה סייוו ןופ
 -עגטימ ןבָאה עפעטס ןוא רָאטקָאד רעד .ןעגנוזעצ ַאשַארבַא ךיז
 עלַא טקעוועגרעביא זייווכעלסיב ךיז ןבָאה גנַאזעג םעד ןופ .ןעגנוז
 יי ןענייז עלַא .קיטכיזכרוד ןעוועג ןענייז רעבייל ערעייז .רעדניק
 ןיילַא ךיז ןופ זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ייז .קיגָאװרעסיױא ןעוועג

 ןעמַאזוצ צלַא ןוא ,דָאר ַא ןיא דָאר ַא ,ןזיירק ןיא ט'רדס'עגסיוא
 .ךעלייק רעקידנריזירָאפסַאֿפ רעסיורג ַא יו ,ןעזעגסיוא סע טָאה
 טשינ רעמ רענייק טָאה'ס .קירעגיינ ןוא קיגייווש ןעוועג ןעֶנייז ייז
 עקיגָאוװרעסיױא יד ןיא ,קינייוועניא ןעוועג זיא גנַאזעג סָאד .ןעגנוזעג
 .ןרילָאק ןיא טעינימעג ךיז ןבָאה סָאו ,סרעּפרעק עקידנטכייל

 יז .ןרוגיפ עשיטעטסעיַאמ ןעמוקעגנָא ןענייז רעביאנגעק ןופ
 טַאהעג טָאה סָאװ ,ךַאז רעשירעטע ןַא םורַא טצעזעגמורַא ךיז ןבָאה
 יד רָאנ ,טלַארטשעג ןבָאה רע'מינּפ ערעייז .שיט ַא ןופ קילבנָא םעד
 ע'תמא יד טָאה סָאװ ,עקסַאמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה גנולַארטש
 שטָאכ ,ןעזסיוא-שטנעמ ןעמונעגנָא ןבָאה ייז .טקעדעגוצ רע'מינפ
 .שייכאלמ-רעביא ךיוא רשפא ןוא שישטנעמרעביא ןעוועג ןענייז ייֵז

 .שרעה -- טסייה סָאד ,קַאשטרָאק טָאה -- !ריא טייז רעוו --
 טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש ַא ףיוא טגערפעג ,ן'פסוי ןופ ןוז ,טימשדלַאג
 . .םיא וצ ךיז טמענ יז ןענַאו ןופ טסואוועג טשיִנ

 .ךעלטנעה יד שוקיכ (*
 .טָאג רעה (**
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 ,רעטסטלע רעד טרעפטנעעג דלימ טָאה ךַארּפש רעבלעז רעד ףיוא

 .הלעמ לש ןיד-תיב רעד -- טכירעג עטסכעה סָאד ןענייז ייז זַא
 .ךַאוּפש רעד טָא ףיוא ןדייר ןעמּונעג עלַא ןבָאה לָאמַאטימ

 .ךייר ןופ ןעגנוצעזרעביא זיולב ןבעגעג ןרעוו ָאד
 -- .טגערפעג גנערטש קַאשטרָאק טָאה -- !ריא טליוו סָאװ --

 ןזנוא רעביא טכירעג ַא ןטלַאהּפַא
 רי מ -- ַאשַארבַא ןָאטעג יירשעג ַא טָאה -- !זונו א רעביא --

 !זנוא -- ריא טשינ ,ךיי א ן'טּפשמ ןלעוו
 סָאו ,ןָאפ רעטבעלעגפיוא רעד טימ טעכָאפעג רע טָאה קידנרָאצ

 .םיא טימ ןעמַאזוצ טנרָאצעג טָאה
 .טרעמוארַאֿפ ןרָאוװעג ןענייז ייז .טעקשושעג ךיז ןבָאה ןרוגיֿפ יד

 .רע'מינפ ערעייז ןופ טשטילגעּפָארַא ךיז טָאה עקסַאמ-טכיל יד
 -ַאזוצ -- ךיז ןוא טרעטסניפרַאֿפ ךיז ןבָאה ןלוטש עקידנלַארטש יד
 .טקורעגקעװַא ואווצעגרע -- שיט ן'יטימ ןעמ

 .רעטסטלע רעד טגָאזעג טָאה -- ,ןעײטשרַאֿפ רימ --
 - ,ןיילַַא סיא ןפרַאד רימ -- טשינ םענייק ןֿפרַאד רימ --

 .טימשדלָאג רָאטקַאד טגָאזעג טָאה
 טשינ עפעטס טָאה -- ,טכַאוטעגסיוא טשינ זיא רע ביוא --

 ריא טליּפש רוטַאנ יד .עטלעטשרַאפ עלַא טייז ריא -- .טזָאלעגּפָא
 .ָאטשינ זיא ןילַא רע ןוא ,טקישעגרעטנוא ריא ןופ טייז ריא ,ליּפש
 .רעטכַארטעגסיוא ןַא זיא רע

 .ןרָאוװעג םלענ ןענייז ןרוגיפ יד
 -כָאנ םוטש ייֵז טָאה ,קַאשטרָאק הנוכמה ,טימשדלַאג רָאטקָאד

 ןעמעלַא ןופ שארב טלעטשעגקעװַא ךָאנרעד ךיז טָאה רע .טקוקעג
 רעטניה .ן'ַאשַארבַא ךיז ןבעל ןטלַאהעג טָאה רע .ןדייר ןעמונעג ןוא
 נָאק ךיו טָאה בײל-לַארטסַא ריא .עפעטס ןענַאטשעג זיא ןדייב
 | .ןפרָאוװעג וויסלואוו

 רעדניק יד זיא רעטרעוו ס'קַאשטרַאק ןופ טלַאהניא רעד שטָאכ
 ןעוועג רָאלק ןגעווטסעדנופ ייז רַאֿפ זיא ,ןעוועג ךעלדנעטשרַאֿפ טשינ

 זיא ןטפירטעגניירַא ייז ןיא טָאה טייקרָאלק-ךות יד טָא .ךות רעד
 ,טייקרעטיול עקידרעדנוזַאב ענעי סָאװ ףָאטש ןבלעזמעד .ןופ ןעוועג
 ערעייז ןעמונעגמורַא -- ןזיירק ךותב ןויירק ןיא -- טָאה סָאװ
 -ספות ןבָאה אפוג ייז ױזַא טשינ .רעבײלילַארטסַא עקיגָאוװרעסיױא
 .רעבייל יד יווװ ,ןעוועג

 טַאקָאװדַא רעד רעטָאפ ןייז יו טדערעג טָאה רָאטקָאד רעד
 .טייקיד'בשוימ ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא טכירעג ןיא טדערעג טלָאװ
 .רעטַאפ ןייז ןופ ןטסעשז יד טכַאמעג טָאה רע

 -הבשחמ ןענייז רעטרעוו עריא סָאװ ,ךַארֿפש ַא טדערעג טָאה רע
 .ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןבָאה ןעגנולַארטשסיוא יד .ןעגנולַארטשסיױא
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 -טימ טָאה צץֹלַא .סעילַאוכ עקידנרירביוו-ןיד ןיא סםענייא ןדעי וצ

 .טרעטיצעג

 ןיא ןעגנולַארטשסיױא יד ןעלדנַאורַאֿפ רימ ןעוו ,רָאטקָאד רעד

 | :טגָאזעג טָאה ,דייר-ןשטנעמ

 ןענייז רע ןוא רוטַאנ סָאוװ ,טָאג ַא ןיא לָאמַא טביולגעג בָאה'כ --
 זיא סָאד ביוא .רעדרעמ יד ןופ דצ ן'פיוא זיא רוטַאנ רעבָא .סנייא

 תונחמ יד רעביא ךיז טביוה סָאװ לּֿפעק-עקליּפש סָאד רע זיא ,טָאג

 ןגעוו זיא עגַארפ יד .רעקיליטרַאפ יד ןופ רַאה רעד ןוא רעכַאלסיוא

 ,םיא תבוטל רָאנ ,שטנעמ םעד ןג ע ק טשינ זיא סָאװ ,טָאג סםענעי

 -מערַאב ןייז ןופ עקסַאמ ַא רָאנ זיא תוירזכא ןייז סָאװ ,טָאג ַא

 תורוד עגנַאל ןבָאה םיא ןיא סָאװ ,טָאג רעד זיא סָאד .טיײקיצרַאה

 .תובא עניימ ןפורעג תורוד עגנַאל ןבָאה םיא וצ ןוא -- טביולגעג

 זיא רע ביוא .רעדרעמ רעד טקיטכערַאב זיא ַָאטשינ זיא רע ביוא

 רעד ןופ רעברַאה ענייא ,ןגַארפ טנזיוט ןלעטש םיא ךיא ןָאק ַאד ָאי

 עקיסיואכרוד ןייז ןסיוו וצ ןייז גונעג רעבָא טעוו רימ רַאפ .רערעדנַא

 לָאמטסנעד לייוו ,רימ ןיא טײקינַארַאֿפ ןייז טשינ .טײקינַארַאֿפ

 .רענעגָאלשעג ַַא ןוא רעקידכעבענ ַא טָאג ַא ,טָאג רעד ךיא ןיב

 .רימ רעביא ,רימ רעסיוא -- טײקינַארַאפ רעדנַא ןַא ןגעוו דייר ךיא

 טָאה -- ערע כיז ַא זיא רימ רעסיוא טײקינַארַאֿפ ןייז ביוא

 טלָאו טייקצענערגַאב ןיימ שטָאכ ,רעפטנע ןַא עגַארפ עכעלטיא

 ןיא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא .ןעמונַאב טשינ לָאמנייק רעפטנע םעד

 ַאד ךיז ןעניפעג סָאו ,רעדניק עשידיי טרעדנוה ייווצ ןופ ןעמָאנ

 רעקיביולגמוא ,רעיירטעג ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא יוװ ,רימ טימ

 ףיוא טכער סָאד ןוא -- טייקטסיירד יד ךיא בָאה ,ןירעפלעהסױרַא

 ןצרוק א ףיוא טָאג ַאזַא ןרעדָאפוצסױרַא -- טייקטסיירד רעד

 -רעּפ רע זיא ,עיצקַארטסבא ןייק טשינ זיא רע ביוא .ןעמַאזקע

 -נעזרעפרעביא ןַא ןייז לָאז ,טייקכלנעזרעּפ ַא זיא רע ביוא ,ךעלנעז

 ןופ םענייא ןדעי ןענעק ךעלנעזרעּפ רע זומ ,טייקכעלנעזרעפ עכעל

 זנוא ןופ םענייא ןדעי רַאפ ןבָאה זומ רע .ןָא דניק ןטסגנוי ןופ ,זנוא

 .רעקיטסיטַאטס רעזיולב ןייק ןייז טשינ ןָאק רע .לרוג םענעגייא ןַא

 ןייז ןיא עיציזַָאֿפ א יו רעמ טשינ ןיב ,ליּפשייב םוצ ,ךיא ביוא

 .טריטסיוקע רע ןעוו וליפא טשינ רע טריטסיזקע ,קיטסיטַאטס

 ןעמָאנ ןיא ןוא ,ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,ןע'ָאד ערעדנַא ןיא רָאנ ,ָאד טשינ ךיז טניפעג סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ

 זיא רע זַא ,ןביולג ליוו ךיא סָאוװ ,טָאג רעכעלנעזרעּפ רעד טרעוו

 וצ טרעדָאפעגפיוא ,שנואוו ַא םעניימ ןופ טקודַארֿפ רעד יוװ רעמ

 :ןגַארפ ן'טושּפ רַאֿפ ַא ףיוא ןרעפטנע

 ןלרוג ןכעלנעזרעפמוא | יי א עלַא ןבָאה ָאד רעדניק יד ןלעוו --
 ךיא רעוו ,סייה ךיא יו וטסייו !:ךימ וטסנעק זייז וטסנעק
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 !טנַאקַאב עלַא ריד רימ ןענייז ?ןעוועג זיא רעטַאּפ ןיימ רעוו ,ןיב

 ענייד ןגעוו ןגַארפ ס'נשטנעמ ַא לייוו ,ןגערפ טשינ ךיא ליוו רעמ

 ןטלָאוװ ןגַארפ ענעי ףיוא סרעפטנע ענייד ןוא ףוס ַא ןָא ןענייז םיכרד

 -יוו-ייס ןרָאוװעג ןעמונַאב טשינ ןטלַאװ ןוא ןרעוו טביולגעג טזומעג

 םעד ףיוא רעפטנע ןייד גירק ךיא ביוא ,ןייז גונעג טעוו רימ .ייס

 טעוו רע ביוא ,רעפטנע ןייד ןופ .ַאד גערפ ךיא סָאוװ לסיב םעניילק

 ,טָאג רעתמא רעד טסיב וד יצ ,ןסיוו ךיא לעוו ,ןרעוו טרעהעג

 .תוירחא רעטצעל ןופ ןוא טייקיצנייא ןופ טָאג רעד

 ןגָארט ךיז טָאה ןשינעכיוה ענעליוהרַאפ ןופ זיב טרעיודעג טָאה'ס

 ,קידנַאנַאכָאנ ןוא גנַאל טרעדינעג טָאה לוק סָאד .לוק ַא ןעמונעג

 ,הדוקנ ַא וצ ןעמוקעגוצ זיא'ס זיב ,ּפַארַא ּפערט ןופ יוװ טרעדינעג

 -לַארטסַא רענעי ןופ רעטרעוו ןיא טדיילקעגנָא ךיז טָאה'ס ואוו
 טצעזעגרעביא .ןעמענַאב וצ חוכב ןענייז רעבייל-המשנ סָאוװ ,ךַארּפש

 :אזוא ןעוועג רעפטנע רעד זיא ךַארּפש-שטנעמ ףיוא
 ןעק ךיא .עניימ ןשינעפעשַאב עלַא ןעק ךיא יו ךיד ןעק ךיא --

 שריה יבצ .ךיא לייצ ןרערט ס'נשטנעמ ַא ןוא ןרעטש יד ןופ לָאצ יד

 ךיא ,םענייד רעטַאפ סעד ןעק ךיא ,טימשדלָאג זיוה ןופ ףסוי ןב

 רַאלק ַא סייוו ךיא .תובא ענייד עלַא ןעק ךיא ,רעטומ ןייד ןעק

 ייז ןופ רענייא רעדעי ןטלעוו עניימ ןופ טלעוו ַארַא'ס ןיא ,ןסיוו

 ריא ןופ יירשעג סָאד ,ריד רעטניה טייטש סָאװ ,יד .ךיז טניפעג

 ריא .טרענימעג טשינ זיא ןביולגמוא ריא .רימ וצ טמוק הבשחמ

 ,וד ייס ,יז ייס רעבָא .ייס-יוו-ייס טשינרָאג טזיב וד :טיירש הבשחמ

 ןוא רעדניק עלַא ןוא ,ריד טימ סָאוװ ,רעדניק טרעדנוה ייווצ יד ייס

 ןבָאה ס'קלָאפ ןיימ ןוא עניימ םיאנוש יד סָאװ ,ענעסקַאוורעד עלַא

 רעדעי טעוו עלַא ייז ןופ -- ןעגנערבמוא ןלעוו ןוא טכַארבעגמוא
 ןבעל ,טייצ ןייז ןיא ןעמוקקירוצ םילוגליג ןופ דוס ןיא רעקיצנייא
 עניימ ןיא .גנומיטשַאב ןייז ןַָאט ןוא ןבעל ןגייא ןייז רעטייוו
 גיוא ס'מענייק ,טייקיטכערעג יד טניואוו ןשינעגרָאברַאפ עטסטייוו
 .טראוו יז ןוא ןטרַאו ריא סייה ךיא .טקוקעגנָא טשינ יז טָאה
 גָאט ַא .המקנ יד זיא סניימ ןוא ןױלַאב רעד טרעהעג רימ וצ רעבָא
 ןוא רימ ןיא טשינ טביולג סָאװ ,רעד וצ ןַאמ טזיב וד ןעוו ,טמוק
 רַאג ןוא גיוא ריא ןופ רערט עכעלטיא רימ וצ זיא טנַאקַאב סָאװ
 ץטימ םיא טפור ריא סָאװ ,רעד ןוא .צרַאה ריא ןופ רעיורט רעד
 ריא ןופ דניק סָאד ןרעוו םילוגלג ןופ דוס ןיא טעוו ,ַאשַארבַא ןעמָאנ
 ןריפ רע טעוו עניימ תומחלמ יד ןוא .ןוז ס'נדייב רעייא ןוא טכַארט
 רעד וצ סָאד טעוװ ןייז ןוא .ןָאפ יד ןרעהעג טעוו םיא וצ ןוא
 | .םילשורי רעיינ ַא ןיא טייצ רעטמיטשַאב

 טָאה סע .קירוצ ףיוא געוו םעד ןעמונעג טָאה לוק סָאד ןוא
 דנַאנַאכַאנ ךיז ,ּפערט רעביא ּפערט ,ּפערט וצ ּפערט ןופ טרעטעלקעג
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 -רַאֿפ עטצעל עמַאס יד ןיא ןיירַא קירוצ ןוא ןביוהעג ,ןביוהעג

 .טייקיטרַָאוורע סיוא רעד ןופ ןשינעליוה

 ןעגנוקרעמַאבכָאנ רָאּפ ַא

 לכיםדוק קיטינ זיא ןבעל ס'נשטנעמ ַא ןופ לכה:ךס ןוא ךות םעד ןעמענַאב וצ

 ןעיצ ריא ןופ זַא ,לַארטנעצ טייו ױזַא ףיוא זיא סָאװ ,גנובעלרעביא ענעי ןכוז וצ

 .תוהמ ןקיד'רקיע ןייז וצ םעדעפ עלַא ךיז
 -טרָאמ ַאננַאה ןופ ןבירשעג ,עיפַארגָאנָאמ-קַאשטרָאק עקידוועליפנייא יד וליפא

 קידיאחרוא-בגא ןוא קיכַאלפרעבױא יו רעמ טשינ טגנערב ,ַאוַאקַאשטלָא-שטיוװַאק

 רעד ןיא טכענ ןציז סָאד :קַאשטרַאק ןגנוי ןופ ןבעל ןיא טקַאפ ןשילרעטסיוא סעד

 .רעדניק עטיוט ןופ רעימינּפ יד ןיא ןקילב יד קידנֿפיטרַאּפ גנַאלנהעש ,עירָאטקעזָארּפ

 רערָאג טימ ןץ'קַאשטרָאק ךיז טנָאמרעד סָאו ,סױרַא גנובעלרעביא רענעי ןופ
 אַאלּפיגַאלשמוא םוצ גנַאג ןייז ןיא םיא ךיא עז ,םענייז ףוס ןשידרע ן'רַאפ טייקטלוב

 | .רעדניק יד ןופ שארב
 -גַאלשמוא םוצ ןענייז רעדניק ענייז טימ קַאשטרָאק זַא ,עיסרעוו יד ןָא םענ ךיא

 "עיֿפַארגָאנָאמ עטנַאמרעדנבױא יד .רעדיל:גולפסיוא קידנעגניז ןעגנַאגעג צַָאלּפ
 םצע יד וצז טזָאל ,עדנעגעל ןופ טקַאֿפ ןליײטוצּפָא ךיז טימַאב סָאו ,ןירעביירש

 .עיסרעוו ַאזַא ןפ טיי ק כי לג ע מ
 .,םיטרּפ ענעי ןבילקעגסױרַא ךיא ֿבָאה ץקַאשטרַאק ןגעוו רוטַארעטיל רעד ןופ

 .ךייש טשינ זיא ןטיײקכעלטקניּפ עלעוטקַאֿפ ָאד ןכוז .ןעוועג קיטיונ רימ ןענייז סָאװ

 ןליוו ןוא בוח ןיימ זיא'ס ןוא --- עיצקיפ ןענייז ,לשמל ,ױזַא .עמעָאּפ ַא זיא'ס

 ַאקסנישטליוו רעד ןוא ן'קַאשטרָאק ןשיווצ ןשינעטלעהרַאּפ יד --- ןענַאטַאב וצ סָאד
 רעשיטנעטיוא ןַא ,לשמל רעדיוו ,זיא רַאפרעד .טרעדלישעג ָאד ןרעוו ייז יו ױזַא

 ןיא ןעלנָא ןַא --- ןרָאײָאטעג יד ןיא --- ןכוז ס'קַאשטוָאק טקַאּפ רעשיפַארגָאיב |

 ןימ א ןערָאוװעג זיא רע זַא ,ױזַא ,טרפב הנומא רעשידיי ןוֿפ ,ןביולג ןופ טלעוו רעד

 ןענייז ױזַא טקנופ .רעקיטסימ ,רעקידנגערפ רעדָא ,רעשיטּפעקס
 רעד ףיוא רעירַאטעלָארּפ ןסטלע םעד יו דניק סָאד ןענעכיײצַאב ןייז :שיטנעטיוא
 וצ ידכ) "טסָאּפ יד, לבַארַאּפ רעשיטַאמַארד ס'ערָאגַאט ןופ גנוריפפיוא יד ;טלעוו

 צלָא סע זיא ןעמַאזוצ .המודכו (טיוט ןירַאפ ןבָאה וצ ארומ טשינ רעדניק יד ןענרעל
 ןופ גנורעדליש יד גנוטכיד עיירפ זיא סע יו טקנוּפ ,עיצּפעצנָאק עשיטעַאּפ ַַא ---
  בָאה ךיא .סעּפע ךָאנ .שיטנעטיוא זיא אֿפוג טקַאפ רעד סגה ,תעגושמ ס'רעטָאֿפ םעד

 "ַאטעמ רענעי טימ עזָארּפ יד ןעגנעהַאב וצ ןטימעגסיוא עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא
 ָאד יו טעו סע רעוו .טײקשיטעָאֿפ ןוֿפ ןכייצנעק ַא רַאֿפ ןָא טייג סָאוװ ,קירָאפ
 .סרעקיטכיוו סעּפע ןעניפעג טעוו רע זַא ,ןייז רעבָא ןָאק סע .ןעניפעג טשינ יז טעוו ןכוז
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 יגנַאג ןטצעל ס'קַאשטרָאק , וצ רעדיל-טיײלגַאב

 | דליב-טלעוו

 ןעײרעלַאג |
 .טסנוק טצענעגעג ןבָאה
 | ןעײמרַא
 .טכַאלש ןיא ןעגנַאגעג ןענייז
 טולב
 :ןטנעניטנָאק טליהעג טָאה

 טעַאּפ ַא

 ןשזַאמיא טכַארטעגסיױא טָאה

 ,טעז)

 .ןטנערוקנַאק עניימ ןופ רעסערג ןיביכי

 .טנַָאזירָאה ַא -

 .,ןפָאלעג זיא
 ןפָאלשעג קידנפיול
 .ףַאלש ןקינוז ַא
 הוח ַא טימ םדא ןַא

 קיד ריאמ:-קיוייא סָאו טכַאמעג ןבָאה |

 ןעוו =

 :ןרעמַאלק ןיא ןשטייט וצ טגעלפ

 ,הבהא

 .ֹווָאבויל
 רעקיזומ ַא

 .קיזוומ טסַאפרַאפ טָאה

 סנוויואכלַאק

 .קלָאֿפ ַא טנערבעג ןבָאהי
 טָאג
 !ךיא ןיב רעוו :טגערפעג טָאה

 טנייוועג טָאה תילט סינדייז ןיימ

 טָאג ןָא זַא ,יקסוועיָאטסָאד זיא טכערעג
 ,טָאג ַא שטנעמ טרעוו |
 .לווייט רע זיא -- סע טרעוו רע זַא ןוא

 ,ןברוח םעד ךָאנ ןופ דיי ַא ,ךיא
 ,טָאג ַא טרעוו סָאװ ,שטייד ַא זַא ,ןיסומ ןיב
 ,ןענעלווייט וצ ידכ
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 לווייט רעד זַא ,לווייט ןימ ַאזַא זיא
 .םיא ןגעק ךאלמ ַא יינספיוא טרעוו

 :רעױהנעּפָאש רעזייב רעד ךיוא זיא טכערעג
 ?ןפָאזָאליפ יד ,ייז ןשיולּפ סָאװ
 ,שממ לעופב טָאג רעדָא
 .םזיאעטַא רעדָא

 ,עיידיא רעדָא ּפיצנירפ ,רוטַאנ זיא סָאװ ,טָאג
 .בעוועגניּפש זיא
 !רעהַא רעדָא ןיהַא
 ,רעױהנעּפָאש ,רענייד םזיאעטַא רעד ךיוא רָאנ ...טכערעג
 .טכַארטסיױא ןוא בעוװעגניֿפש זיא
 ,טָאג ַא שטנעמ טרעוו םיא טימ ךיוא
 .לווייט רע זיא -- סע טרעוװו רע זַא ןוא
 ,שממ לעופב טָאג רעד ,רע זיולב זיא תמא
 .ס'נדייז ןיימ -- רעשידיי רעד ,רעקיצנייא רעד
 שממ לעוּפב טצנַאטעגטימ רע טָאה ןדייז ןיימ טימ
 .קיד'הרות-תחמש
 שממ לעוּפב םיא טימ ןעוועג זיא ןוא
 .קיד'הרוחש:הרמ ןוא קיד'הכיא
 -- תוקיבד ןיא ןירַא זיא עדייז ןיימ ןעוו
 ,בוט יכ :טגָאזעג יינ'ס ןופ טָאג טָאה
 טנייוועג טָאה תילט ס'נדייז םעד זַא ןוא
 ,דיי ַא ןופ ןעלסקַא ףיוא טנייוועג טָאג טָאה
 .טרעּפכַאעג קידנענייוו םיא טָאה סָאװ
 ,תילט רעד טנייוועג טָאה'ס ,שרעדנַא טשינ

 םיתילט יד ןופ ןייוועג'ס טרעהעגסיוארָאפ טָאה רע לייוו
 ַאקיטסַאוװס יד ךיז ןעלווייטעצ טעוו סע ןעוו ,ןרָאי ןיא
 ,טָאג ןשטייד ריא וצ ןעגנערב ןברק ַא דיי םעד טעוו ןוא
 .חצור רענעדַאגסנעטסכרעב סעד

 טמוק חישמ זיב

 (שיקלָאֿפ)

 ןגָארטרַאפ ךיד טָאה טייוו

 .ךיור ס'רעדרעמ-עקעי

 ,לדיפ ן'טימ לדיי

 !ךיוה רעד ןופ רימ ליֿפש
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 ןיק רעד שטייד רעד טָאה'ס
 -- טדנעלרַאֿפ ךיד ןטנוא
 תועשר סָאד טעוו'ס זיב ,ליּפש
 .דנעל-ןוא-קור ןכערב

 ,םייוג ריא ,ּפָארַא טגיוב
 .טמוטש ןוא -- ֿפָאק רעייא
 לדיל ןייז טליֿפש לדיי
 .טמוק חישמ זיב





 לייטּפַָא רעטירד |

 ןורטטמ
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 לײטּפָא רעטירד

 ןורטטמ

 (עמעָאּפ עשיטּפילַאקָאּפַא)

 ןעגנוקרעמַאברַאּפ

 ,עמעָאּפ רעד ןופ עיסרעוו עטעברַאעגרעביא ,עקידרעטעּפש יד טכַארבעג טרעוו ָאד

 .1957 ,קרָאי-וינ ,יירעדיל עטלמַאזעג , דנַאב ןטירד ןיא ןיירַא זיא יז יו

 עטרַאװ ,םרָאפ-ךוב ןיא סיױרַא זיא עמעָאּפ רעד ןופ עיסרעוו ע ט ש רע יד

 גנוריגַאער ַא -- "םיתעה-יוניש,, םעד ףיוא גנוריגַאער ןיימ ןעוועג זיאס .1

 עיזעָאּפ עשיטסיאעטַא-רענָאיצולָאװער ,עקיאיירש יד יו עקידשרעדנַא ןיטולחל ַא

 .(''ןעמענרַאפ טלעוו יד רָאג טעוװ קַארוד ַאקשונַאוויא ,, ַאלדַא)

 ןעמענ ַא םתס ןעוועג טשינ זיא'ס) טריזילַאודיוװידניא ָאד זיא עש'הלבק סָאד

 ןוֿפ עשירערעקרעביא סָאד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טריזילַאוטקַא ןוא (יןטיירג ןופ ,

 ןשינעפיט יד ןיא קידנעייגניירַא טשינ .ןקיבייא סםעד טימ טּפינקרַאֿפ טרעוו טייצ רעד

 זַא ,ןקרעמַאב זיולב ךיא ליוו ,(ןיבי ןיבמהו :ןעמ טגָאז םעד ףיוא) ןינע םעד ןופ

 קוקי טסייה רע .טָאג ןיא עקידנפַאשיעירָאטסיה ןוא עשימַאניד סָאד זיא ןורטטמ

 .המודכו הניכש רעד ןופ (רַאַאנ) רענ רעד ,(םינָאֿפה רַאס) םינּפה-רש רעד ,ייןטקה

 (=ךיא ןוא תֿפצ

 יה ןוֿפ ןיב;ךיא
 .יה ןופ טשינ ןוא
 תפצ ןופ ןיב ךיא
 .י"רא ןופ ןוא

 ,וריבודרוק ןופ
 ,לַאטיוװ ןופ

 קיד'רהוז רעייז ןופ
 .לַארטשעג

 ,טכיל רעייז ןופ

 ,טניר ,ךָאנ טניר סָאװ
 ךרוד ,סניימ טולב ,ָא
 !טניריבַאל ןייד

 ןבירשעג זיא ןוא תוכייש עּפַאנק ַא "ןורטמ,, טימ טָאה סָאוװ ,דיל עקיזָאד סָאד (*

 גנורירטסוליא לקיטש ַא יו טכַארבעג ָאד טרעוו ,רעטעּפש לסיב שּפיה ַא ןרָאוװעג
 "גנוריזילַאוטקַא ,/ רעד ןגעוו (ןעגנוקרעמַאב-רָאֿפ עז) ןטגָאזועג טשרָאקַא סעד ןוֿפ
  ,ןשיהלבק סעד ןופ

 .צ .א
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 געמ ךיא ,ןיינ רָאנ
 -- ןייגרַאפ טייוו יוװ
 ,טנייה ןופ ןיב ךיא
 .ןיינ יצ ,ליוו'כ יצ

 תפצ עטלַא סָאד

 ,סַאג עיינ ליוו

 ןייוו רעטלַא רעד
 .סַאֿפ עיינ'ס טכוז

 ןייג ליוו טנייה טימ

 ןַאֿפש ןיא לָאמַא
 ןעוועג סָאװ ןוא
 .ןַא ר ַא 9 ןייז ליוו

 תפצ טמוק רַאֿפרעד
 ,לק םעד ,רימ וצ

 ,וריבודרוק טמוק |
 .לַאטי טמוק

 וו ר ט ט מ

 גנַאזעגרָאּפ

 .ףַאשַאב ןופ גָאטרַאֿפ רעד ןעוועג זיא'ס
 ,טשרעיטָא טנפעעג ךיז טַאהעג טָאה םיור רעד

 | טפַאגעג
 ,סירדלַאוװג םענעגייא םעד ףיוא
 הדוקנ רעטשרע רעד וצ טלָאוועג
 .ןפיול סגעוואוצקירוצ

 .סווב ַַא טלקיוועג ךיז טָאה טייקיביײא רעד ןיא
 ,דניק א יוװ ןעוועג זיא םיוב רעד
 .לגיוו ןייז ןעמַאזוצ טסקַאװ םיא טימ ןוא טסקַאוװ סָאוװ

 ,ןסקַאװ ןיא ןטלָאה סָאװ ,ןגייווצ יד טָאה םיֹוב רעד
 ,לסקַא ץיֿפיוא םיור םעד ןפרָאוװעג
 ,סעצייל טימ יוװ טמיוצעג ןגייווצ יד טימ סיא
 .טזָאלעג טשינ קירוצ ןפיול

 סיור רעד טָאה קיד'ענכנ

 ,םִיוב םעד ןגָארטעג ךיז ףיוא
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 ,ךיז טײרּפשעג ןעמַאזוצ םיא טימ
 .,ןסקַאוװעג זיא םיוב רעד ןוא
 ךיז טיירפעג טָאה םיוב רעד
 | .קיניגַאב
 - ,ןסקַאוװעג עגר וצ עגר ןופ
 סקואוו ןופ לעטשֿפָאןָא רעד זיב
 -- םיוב םעד ןעמונעג ןָאט-ייװ טָאה
 !ךיא-ןיב סָאװ :ןעמונעג ןגערפ רע טָאה

 -- תורוד יד ןופ םיוב רעד טסיב :סױרַא זיא לוק ַא ןוא
 ,טייצ זיא ןעמַאנ ןייד

 יי

 תורוד יד ןופ םיוב רעד טָאה -- ,ןיב ךיא רעוו רעה ךיא --
 -- .טגָאזעג

 טשינ ךיא סייוו ןיב ךיא ס ָאוו רָאנ
 .טײטַאב ןסקַאו ןיימ ס ָאוו ןוא

 !ןסיוו טשינ סע טסנָאק --
 | ,סיוב ,ןקיטייצ וטסעוו לָאצ ןָא תורוד
 ,ןסירעג תוריֿפ יד ןרעוו ןלעוו לָאצ ןָא סמערוטש ןופ
 טשרע וטסעװ ס ָאוו סםעד ןסיוו רָאנ
 .ץק ןוֿפ ירּפ יד טסקיטייצ וד ןעוו

 ןייז צרַאװש טעוו ירּפ יד ןעוו ,ריד וצ זיא ייוו !
 !טכוזרַאפ סָאװ ,םעד וצ רעטיב ןוא

 טסקיטייצ וד ןעוו ,ריד וצ זיא ליואוו ןוא
 :טכורפ עטסכעה יד ןטכורפ ןופ
 .הישמ:יסדא

 ב יו אר

 .,ויימרעדעלפ ןופ עטסליטש יד ,טכַאנ יד
 .(ייוורעדעפ סנטָאש ןיא ךיז-טישעצ
 טכַאנ ןיא טנטָאשעגניירַא
 .טכַארט ןוא גערפ ןוא ךיא ציִז

 ,רעקינייא קיצנייא רעד ,ארוב רעד
 -- ,רעקינײלַא רעד ,רעקיצלַא רעד
 סניי א ןייז רע טָאה סָאװ ךָאנ
 !סניילק-קיביוטש ףיוא ןטָאשעצ
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 -- ןירעד קעדןַאָא רעדער טימ דָאר סָאד

 ןןירעד טקעטש סָאוװ ןוא סע טביירט רעוו

 ,ןייג ןיא טלַאה סָאװ ,דָאר סָאד

 ןןיילַא ךיז ןופ סע טייג

 ,זיימרעדעלפ ןופ עטסליטש יד ,טכַאנ יד
 -- -- -- זייוורעדעפ סנטָאש ןיא ךיז-טישעצ
 טכַאמ סָאװ !טכַאנ יד ליוו סָאװ
 ...!טכַאנ רעפיט רעד ןיא טָאג

 .ליטש סע גערפ ךיא ןוא ױזַא ציִז ךיא |
 ,ליטש ס'עגר יד ןעמוק ןוא ןפיול סע

 טייטש עגר ַא ענייא זיב
 :דייר עניוזַא רימ טדער ןוא

 רערעדעי טימ עגר ַא טימ ןָא טביירט'ס ,,
 .רערעדער רעסיורג רעד ,ןורטטמ
 -- ,טרעוו סָאװ ,רש רעד -- ,רע
 .דרע יד {ק םוצ ןגָאי ליוו

 ,ריא ףיוא טדייל ןשטנעמ ריא סָאװ ,דרע יד ,
 :ריא ןיא טייצ יד טגעװַאב ןורטטמ
 זיב ,ןפיול לָאז טייצ ,ליוו
 .סיפ יד וצ סנייא םעד טלַאפ יז

 ןןרעוו:סנייא יוביר םעד טימ סנייא טעװ ,,

 ?ןרעהפיוא סדא רעקיטציא טעוו

 טדנעוועג זיא ןיײלַא ריד ןָא

 .טנעה ס'נורטטמ ןופ קרעוו סָאד

 :ריד טימ טלַאה סע יוװ ,ץלַא ךיז טדנעוו סע ,,
 .ריד טימ טלַאפ צלַא ןוא ריד טימ טגייטש צלַא
 ביוטש ןייד ןופ ןָאק ןייגפיוא
 ..."ביוא -- לאוג רעד סדא

 רימ ןופ קעװַא זיא ייביוא,, םעד טָא ייב
 .רימ וצ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,עגר יד
 ביוש רעצרַאוװש רעד וצ קוק ךיא
 .ביו א :טיפושיכירַאפ למרומ ןוא
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 רעגעווַאב

1 

 ,ןעוועג שטנעמ ןורטטמ זיא לָאמַא

 .ךונח טנעמַָאנעג שטנעמ ַא

 ןעמונעגפיורַא ךיז וצ םיא טָאה

 .ךיוה עטסכעה יד ןכיוה ןופ

 ן'כונח ןעמ טָאה סָאװ ךָאנ
 ןןכיוהרעד ןָאטעג ױזַא
 ךיוה רעטסכעה רעד זיא סָאװ
 ןןגעלעג םיא ןיא

 !ןגעוו ַא ב לָאז רע ,ףרַאד עמ --

2 

 ,הריחב זיא רע ,העידי טשינ זיא שטנעמ
 -- ,טַאט זיא רע
 דניק-שטנעמ א ןופ רעבירעד זיא
 ,ט"טמ ַא ןרָאוװעג
 ,רעגעוַאב ,עטכישעג ןופ רַאה
 ,רעגעי ןוא רעביירט
 ,קינײמ-לּפָאד
 ,קינײנדָאי

 דרע רעד ףיוא שטנעמ ןוא
 .קיניי א ןרעוו ןפלעה םיא ףרַאד

 ,ויא סָאװ ,םעד ןיא
 .טרעוו סָאװ ,רעד ןורטטמ זיא
 *םינּפה-רש רעקנילפ רעד
 .טרעטשעצ ןוא רדסכ טיוב

 !וטכַארק סע יו טסרעה

 !סע טכַארק ןורטטמ

 רע טמוק רעכַאמנצנוק השעמ

 ,ןטייצ ןופ טייצ רעזדנוא ןיא ,טציא
 סעטכַאלּפ עטײרּפשעצ:טיירב ףיוא ןוא
 | טולב
 .רעטנורַא ּפָאק רע טגנירּפש

 .םינָאּפַאה-רַאס :ןעייל (*
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 ,ןטלעוו יד ףיוא רעטצנעפ ןלַארּפ |

 ןקוק ןוא סױרַא ּפעק ןקעטש
 .ןטלעטשרַאֿפ םעד ךאלמ סעד וצ
 ,רעטסייג ןקוק ,ןטלעוו ןקוק
 ,רע טזייוו ענייז ןצנוק יד יו
 .ןקיוּפ טנזיוט ןוֿפ טײלגַאב דליוו
 | ןעמַארג ןבָאה
 סנזעוועג-טשינ ַא דיל ַא ןופ

 !ןעמַארַארַאט ןיא טלעטשרַאפ ךיז

 טגנילש ןורטטמ ,טגנירּפש ןורטטמ
 ןטייצ ןופ טייצ רעזדנוא ןיא

 ,ןעמַאלפ ,ןעמַאלפ

 .ןטייש עקידרעקַאלֿפ

 ַאדנעשטשערק
 ןטייצ עקידרעירפ יוו רעמ
 .,קיכארק ערעזדנוא טייצ יד זיא
 .קימַאלפ ערעזדנוא טייצ יד זיא
 .!קימַאניד עשנורטטמ ,ָא
 ןרעה רימ סָאװ ָאדנעשטשערק סָאד
 .לַאניפ םוצ רעלענש צלַא טפיול

 ןעמָאנ ןייד !רעטשרעטנוא םדא
 ןע'מוהת עלַא ןיא טנָאמרעד טרעוו
 ,ןרעטש ןשיווצ טסעומש ןעמ ןוא
 / .רעטייוו יוװ ןיוש רעטנענ זיא'ס זַא
 ןןימיה ץק !רשב לכ צק
 .לַאוו ןייד ןלייווסיוא טסזומ וד

 ,סעכורעווַאז ןופ גנַאזעג ַא
 ,רעייפ ןעמַאלפ ןגָארטעצ סָאװ

 :תוחור עברא ןופ טלַאש ןוא טמֹוק

 ןרערעלק וד ,שטנעמ ,,
 !רעייז ,רעכירק
 | רעייטשוצ ביג

 .!רערעוו םעד ,םיא
 ,רערעמ סָאװ סַאלֿפ
 !רעייפ רעמ סָאװ
 "!לַאש רעזדנוא ,ןורטטמ ,ריד
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 רעכיג

 :ס'חרוחש:-הרמ עטלַא ןענייוו

 זרע ליוו סָאװ זרע טמערַאיל סָאװ ,ייוו
 .שרוש ןופ צלַא םערוטש ןייז טסייר'ס
 -- -- -- רעליטש ,ןורטטמ וד ,רעליטש

 :תורוא ןצנַאט ןגעקטנַא ייז
 !רעכיג ,ןורטטמ ,ָא ,רעכיג

 ןפור קילייה
 :ןיפוסיכ יד
 !רעכיוו ןייד יירד רעלענש ,רעלענשר

 . ,רעכיוו ןייד זיא'ס רעטמַאלפעצ סָאװ
 ,הקד-הממד ךיז טקעוװו רעכיג
 -- בייח ולוכ ןופ טרעוו רעכיג
 .יאכז ולֹוכ

 טנעירָא

 .ןפױלטנַא ייז ,ןפיול ייֵז -- טשינ ןעייג ןעלמעק

 !ןיהואוו ןוא -- רבדמ ןופ ייז סָאד טגָאי רעוו
 ןסָאגרַאפ םינּפ-דמַאו'ס רבדמ םעד סי רעד טָאה
 !םירג ןייז ןופ עטגָאיעג ,סע ןענייז תוחור-רבדמ ןוא

 ןסירעצ

 ,עליק יד טקעדעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןרעיילש ןגיל
 .ןסוג וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןענַאטנָאֿפ .ןטּפַאשגולק עטלַא
 | .הליפת רעייז
 ,עדַאלַאב עקיטכַאנ יד טרעהעגפיוא טָאה'ס
 ןסיז-קיצרינוועג ןיא טגעלפ טניוו רעסייה סָאװ
 .ןרעטש רַאפ ןליּפשסיױוא ןטרָאג
 .עדַאזַארעהעש ליֹומ ריא טכַאמּרַאפ טָאה קיבייא ףיוא
 ןרעה וצ טרעהעגפיוא יִז גנַאל ױזַא ןיוש טָאה'ס
 .טנעירָא רעד למירד ןבלַאה ןיא
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 רעגיט ןקידנענערב ַא ףיוא
 -- ,רעגירק רעגיה-טשינ רעד ,ןורטטמ טייר
 !טנערב'ס

 אנאוורינײטנַא

1 

 ,ןסיורג םעד םיױבידָאב סםעד ,םיוב ןרעטנוא ןופ
 .ַאטרַאדיס ןעגנוטכַארט עגנַאל ךָאנ סיױרַא זיא
 ,ןעגנַאפעג דוס-ןטלעוו םעד טָאה רע זַא ,רעכיז
 ,אדוב רעד ,צנירּפ רעגנוי רעד ,קעװַא רע זיא
 .עטרַאנרַאפ רעדניק-שטנעמ וצ טכיל ןגָארט
 .םינּפה-רש ןורטטמ טכַאלעג טָאה'ס רָאנ
 ?ַאמַאטָאג ןעלעטשּפָא רעדער יד ןָאק
 ,עמַאמ ַא טמיורטעגסיוא ךיז רע טָאה סיוב ןרעטנוא
 .ַאנַאוװרינ יד -- טשינ טריובעג סָאװ עמַאמ ַא
 יז ףרַאד ןשעל .ןייזמוא טשינ ,יז זיא ןייז טשינ
 דמַאזו טימ !סָאװ טימ -- טמַאלּפעצ טָאה ַאמרַאק סָאװ
 .טשינרָאג ןקיד'רבדמ ןופ

 טמַאטש יז זַא ,ןרעגַאב ןשעלסיוא יז ןָאק יוװ
 !טּפַאשרעגַאב ןייז ןופ ,ריא וצ רעגַאב ןייז ןופ
 ,טּפַאשרעה ןייז ןופ ןוא ךיא םעד ןופ שעלסיוא ןרעוו יז ןָאק יו
 ןטכַאמעג יִז טָאה ,ור ךָאנ טקנעברַאפ ,ךיא רעד זַא

 .טכַאלעג טָאה ןורטטמ .טקיזיײרֿפעג טָאה ַאדוב

2 

 !רעפױלטנַא צנירּפ ,ַאמַאטָאג ַא
 ,רעהפיוא םעד וטסָאה טכַארבעג טשינ
 ,טרעטייוורעד טשינ םירוסי טסָאה
 .טרעטיילעג טשינ ַאמרַאק יד טסָאה

 ןליטש רעגנוה-ןבייל ןָאק רעוו
 ןןליק ַא טימ םולח ַא טימ
 םולח ַא יו שרעדנַא סעּפע
 -- ןליוו רעד ליוװ ,ןדייל ןפרַאד
 .ןליוו רעדליוו-קיזיורב רעד ליוו
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 קיד'ניציקה-לכ-ולכ

 ,קידיניציקה לכ ולכ
 ,ןכָארב עקידנענערב ךרוד
 קידנצילב ןוא קידרענוד
 !ןכָאֿפע ןופ עטצעל ,םוק

 !ןכיגני א םוצ ןליוו

 !ןכירק טָאטשנָא ןכַארק

 -- ןרעיילב-ןוא-ךיילב טימ סיוא

 !ןרעייפ ,ןרעייפ ,ןרעייפ

 ס 'נ יו ש

 ,ןייז טשינ ןַאמ ליוו ןַאמ רעד ,ןייז טשינ יורפ ליוו יורפ יד
 .ןייז טשינ גיוו ןיא דניק ןייק ליוו לגיוו ןיא דניק סָאד
 ,ןייז ןסיורד ַא ליוו סע -- ןייז טשינ זיוה ליוו זיוה סָאד
 ,ןפרַאװקעװַא ךיז ןוא ןעמעלַא ליוו צלַא ןוא
 ,ןצעגרע ענעי ןיא ,ןפױלקעװַא ןיהַא
 ןיוש ןרירעמיש ןוא -- טשרע ןרעוו ןפרַאד סָאװ
 ,סקידיפכית ךיז טליוו'ס ןוא ...ןעמעלַא ןיא ,ץלַא ןיא
 !ס'ניוש ךיז טליוװס ןוא

 ,ןעמעלַא ןופ ,ךיז ןופ ןבעג-ףיול ַא ליוו צלַא
 ,ןעמעלַא וצ ךיז ןופ ןָאט-עילַאװכ ַא ליוו אלא
 ,ןשימסיוא ךיז יירפ ןוא ןָאט-עילַאוװכ ַא טייוו טעה
 ,טלעוו-רעביא טימ ,טלעוו טימ ןשימסיוא ךיז ףיט ןוא
 ,טייקנטנוא עמַאס טימ ,םוהת-רעטנוא טימ רָאג יצ
 !סקידיפכית :רקיע רעד ...טכַאנ-רעטנוא-רעטנוא טימ
 !ס'ניוש :רקיע רעד

 .רעמ טשינ טייצ ןייק טָאה יז :שינעלייא זיא טייצ יד
 ;רעמ ןעטרַאװ טשינ ןָאק סע :דלודעגמוא זיא טרָאװ סָאד
 .ןייז סיירפיוא ןַא ליו סע -- רעמ ןטרַאוו טשינ ליוו סע
 !ןסיירפיוא ליוו טרָאװ סָאד ,ןסיירפױא ליוו טייצ יד
 ,גנַאגרעטנוא ןייז לָאז ןוא ,גנַאג-רעכעה ןייז לָאז ןוא
 + ,סקידיפכית ךיז טליוו סע !גנַאג"רענוד ַא יבַא
 | !ס'ניוש ךיז טליוו סע
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 ֹט

 שטנעמ רעד -- םעלב

 :טיירש ןוא םעלב ַא לזייא ןייז ףיוא טייר סע
 !הללק רעד וצ ליוו'כ --- ךימ הללק רעד וצ ריפ
 -- טסייה רע ואוו טייג ןוא לזייא סָאד םיא טגלָאֿפ
 געוו םעד םיא טמיוצרַאפ ,ךאלמ ַא םעלב טרעוו

 :רעקנַאלב ַא טימ דרעוװש רענעגיוצעג ַא טימ
 ,רענייא ּפָאקלזייא
 .ןטיוט ךיא לעוװ טשינַא -- הכרב רעד וצ ריפ

 -- הכרב רעד וצ טייג ןוא לזייא סָאד סיא טגלָאפ
 ,רעדיוו טיירש םעלב ןוא ךאלמ רעד טנירטנַא
 :לעפ יד טדניש ןוא ןקעטש סעד ףיוא טביוה
 ןריפ טשינ ןוא ךיז ןעינשקע טסעוו וד ביוא
 ,הללק רעד וצ ךימ

 .לת ַא ,לזייא קיטש וד ,ריד ןופ ךיא ךַאמ

 :הללי עקנַאוק ַא לזייא סָאד ףיוא טביוה
 !ךיד טגָארט סָאװ בייל סָאד זוטסגָאלש ןעמעוו
 ןןײלַא ךיז טסגָאלש וד זַא ,רַאה ,טשינ וטסעז

 ,ןייוועג ס'לזייא םעד םעלב טשינ טרעה'ס רָאנ
 ,ךאלמ ַא רעדיוו רע זיא ןעוו-סָאוװ-רעדייא ןוא
 .דרעווש ַא רעדיוו רע טיצ ןעוו-סָאוװ-רעדייא ןוא
 ךיִז טזייוו ,ןע'מעלב ןיא טרעיוה סָאװ ,ךאלמ רעד
 -- טלַאטשעג ,ס'מעלב ןיא ,ןייז ןיא
 טלַאהרַאפ ןוא
 .הללק רעד וצ טייר םעד
 םיא ליוו רָאנ
 -- לוייא סָאד ןריפ וצ-הכרב-וצ
 ,םעלב רעד הללק ךָאנ רעדיוו טקנעב

 ,עלָאמש ףיוא ןגעוו ףיוא לזייא סָאד ןביירט טמענ
 .טיירש ןוא עגושמ סע טגָאלש

 טייר ױזַא
 ,טייר ןוא םעלב
 -- -- -- ןטייררעד טשינ ןָאק ןוא טייר

 ,טייצ יד זיא טציא רעבָא
 ,ןטייצ רעביא טייצ יד זיא טציא
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 ,ןײלַא ןורטטמ ,ךאלמ רערעסערג ַא ןעוו

 ,טנַאה רעד ןיא דרעווש יד טמענ
 טכיזעג ס'מעלב רַאֿפ טייטש

 ןןייג וטסליוו ןיהואוו,, :םיא טגָאז ןוא
 ריד ןדיײנשּפָא ךיא לעוװ דרעווש ןיימ ןופ ףרַאש ן'טימ
 !אל וד ,עדייב יד ןופ געוו ןייא
 -- סיוא ביילק
 ",אק םוצ טייג'ס

 קסעטָארג

 גרַאב ן'פיוא
 ,זיר ַא טייטש
 ,לעפַאב םוצ סערָא םעד טביוה

 :הנוז יד םיא וצ ףיורַא טקוק
 !טוג יוװ ,ךַא
 רעדיָא-טָא
 ! ר ע רעקידיתמא רעד זיא
 !טולב !ןעמָאנ ןייז זיא עיגרָא

 ,טַאדלָאס םעד יז טיג קישטיווק
 ;:ּפוטש ַא ,דניירפ ריא
 ,דלעה רעד ,ןַאמ רעד ,זיר רעד !טסעז
 -- טלעפַאב ןוא םערָא םעד טביוה
 !דלעפ ןיא סיױרַא
 -- בוטש ַא ואוו ןוא םייה ַא ואוו
 !דנעלרַאפ
 -- טלעוו יד ,סיוא טעקַאנ יז וט
 !דנעש ןוא

 -- -- - םַאכ רעד טלעוו רעד ףיוא ךיז טפרַאװ
 .טלעווק ןוא וצ ךיז טקוק הנוז יד

 ,דנעלרַאֿפ ןופ ןוא טולב ןוֿפ טַאז

 :טגָאז ןוא סקיב יד םַאכ רעד טפרַאוװ
 -- טדנעלרַאֿפ ,טדנעשעג ,טנערבעג בָאה'כ
 !ירע טייוו ןעמ טוט סָאוו ;!זיר ,רעפטנע

 ןדימ טסיב וד :הנוז יד טכַאמ



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא 1 108

 -- טירבעג ,טנערבעג ,טדנעלרַאֿפ טסָאה
 סיוא ךיז ור
 ,סיוש ןיימ ןיא
 .רעטייוו עבלעזסָאד וט סעדכַאנ

 סיפ עקידלוויטש יד טימ רָאנ
 :םַאכ רעשירעדרעמ רעד טעּפוט
 !זיר וד ,זיר
 .זייל ןוא טולב ןצנַאגניא ןיב'כ
 ,שרעדנַא סעּפע
 סיינ סעּפע
 !רעטייוו סָאוװ :גערפ ךיא .ןָאט רימ סייה

 ,םַאכ רעד .טשינ טרעפטנע רענעי
 ,רעטנוצ יו טיור ,רעטכַאקעצ ַא
 ,סקיב יד טֿפַאכ
 ,זיר ןיא טליצ
 זיר רעד ןוא
 .רעטנורַא גרַאב ןופ ךיז טרעליוק

 -- ןענעג ,סָאכ

 :ןעקרעד ןוא
 ,ןעקענַאמ א ןעוועג זיא'ס

 ,ןלָאמַאב טולב טימ
 ,ןלָאוװשעג זיר םוצ
 -- -- -- טלעטשעג ןָאנבױא ץל ַא סעּפע ןופ

 | !ןַאמ רימ ךיוא
 !דלעה רימ ךיוא

 -- ,טריֿפרַאפ טסָאה וד ;רוה עטסיוו
 -- .םַאכ רעד טנייוו
 !רעטייוװ ךיא וט סָאװ
 !סָאװ רעטייוו ןוא -- טולב ןוא תונז
 -- סָאמ ַא ,קע ןַא ןייז ךָאד זומ'ס
 !רעטייוװ סָאװ

 -- רע טשינ זיא סָאד :יז ךיוא טנייוו
 -- ר ע ד טשינ זיא'ס
 !רעטייוו עקַאט ןעמ טוט עשז סָאװ
 !סָאװ רעטייוו ןוא -- טולב ןוא תונז
 -- סָאמ ַא ,קע ןַא ןייז ךָאד זומ'ס
 !רעטייוו סָאװ
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 ,הנוז יד ְךיז ןופ קעװַא טפיול
 | .קעװַא טפיול
 -- ףוס םעד טכוז
 !קע ןַא ,ףוס ַא

 ,רענלעז רעד ךיז ןופ קעװַא טפיול

 .קעווַא טפיול

 -- ףוס סעד טכוז

 !קע ןַא ,ףוס ַא

 !ףוס ס'השעמ רעד זיא עשז-סָאװ
 -- ףוס רעד
 !רעטייוו יוװ ןיוש רע-זיא רעטנענ

 אל

 ךײשטנַא ןופ ןרָאי

 שיגָאלַאיד

 (קעד-ףיש ַא ףיוא רישזַאסַאּפ .גנַאגרַאפ-ןוז)

 :רישזַאסַאּפ רעד

 ,ןדנעגעל יו ט'פושיכ סָאװ ,טכַארּפ-ןברַאֿפ יד
 !זָאלסיוא ריא זיא ךשוח סָאװ ,ליפש עטלַא יד
 ןרע טלעה סָאװ ,רע טלגיפש סָאװ -- םי רעטלַא רעד

 ןדנעלב ןוא ךיז עגר עדעי ןטייב סע
 ןזיילסיוא זיא ואוו רָאנ . . .םי רעד ןוא ןעלמיה יד
 !רעטלעטשרַאפ וד לרוג ,עבלעזסָאד צלַא זיא'ס

 ,ליפ טעטש ןיא ןעוועג ,ןעזעג ליפ רעדנעל בָאה'כ
 עיינ סָאד ןוא עקידשרעדנַא סָאד בָאה ךיא
 .ןופצ ,םורד ,ברעמ ,חרזמ ןיא טכוזעג

 !ליפ טעז סָאװ ,גיוא םעד ייוװ טלּפָאד זַא ,ייוו זַא
 .היח עטלַא יד ןעוועג םוטעמוא זיא'ס
 .ןפַארטעג ךימ ןבָאה םידש עבלעזיד

 .ןכוז ןרָאפעגמורַא ךיא ןיב לָאמַא
 ךימ טגָאי ןגָאי לייוו ,ױזַא םתס ךיא רָאפ טציא
 .עטיוו םוידעט :שינײטַאל טפור עמ סָאװ ,סָאד

 .ןכוזרַאֿפ וצ ןצכעקעג ןייק רעמ ָאטשינ
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 ,ךימ טקָאלעג טָאה דרָאמטסבלעז ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג
 .הטיש עדעי זיא טוֿפַאק .תוטש זיא סָאד ךיוא

 -- ןטסעשז טימ לופ --ע טיוו םויד ע סט רעד טשינ זיא'ס)
 ,ןטסעמרַאפ-ךיז ןייק טשינ ,קיטנַאמָאר רעד ןופ
 .(הטימ רענעגייא ןייז ךָאנ טייג תמ ַא :טנוב טשינ

 .טעמוא ןייא אלַא -- ןדימַאריּפ יצ זירַאּפ

 ,רעקנעב רעדליוו רעד ,טסייג רעד קנַאוק ןכוסמ

 .רעפַאג עדנילב -- ןרעטש יד רע יוװ דנילב ןוא

 .ט'האמוטירַאפ עלַא ןוא טקיטעמוארַאפ צלַא זיא'ס
 ,רעקנעה ַא ןוא ךאלמ ַא ,טשרעה ןורטטמ

 .רעפַאשַאב םעד ןופ ןעגנואוט יד טדנעלרַאפ

 !םיתע הנשמ ַא טש'רמולכמ זיא רע
 :םיא טיצ ןבלעז םוצ רָאנ ,דימת טרעדנע רע
 .ןטלַאטשעג ןיא ךיז טלעטשרַאפ סָאװ ,גנערבמוא םוצ

 .רע טייב ןטוג םוצ :טניימעג ךיא בָאה טסיזמוא
 .,רעטייוו ןטסטייוו סוצ טביירט רע :טניימעג טסיזמוא
 .ןטלַא םייב טבקילב'ס ןוא ףיוא ןביוא ןופ טייב רע

 -- רע טכַאמ סעיצולָאוװער ,רע טדניצ תומחלמ
 רעטכַארט עגולק ןעמוק'ס ןוא !טשינ ןעד סָאװ ןוא
 .רעטכַאלש רעד ,טניימ רע סָאװ ןפערט ןליוו ןוא

 .רע טכַאל םַאזיורג ןוא -- ףיוא ןביוא ןופ טייב רע

 ;ווברַאֿפ טייג סָאו ,סָאורטַאמ ַא

 .שינרעדיױולּפ ענשזַאו ַא'ס .ךיז וצ טסדער וד ,רעה ךיא

 ,טשינ טלעפעג ריד !רעטָאנרעּפיֿפ רעד ךיד טּפַאכ

 ,שינעדיוה עטסופ ַא :טלעוו יד ,ייטשרַאפ ךיא יוו

 .טשינ טלעוו ןייק ריד גילדעוו זיא'ס .רעהַא-ןיהַא

 .ךיז ןצעזַאב ייג טנורגּפָא ןיא !סָאװ וטסייוו זיא

 .רעטסנירג רעד טרָאד ךשוח רעד ריד ףיוא טרַאוװ סע

 ךיד ןצעש ןלעוו עטלַא יד סרעטָאקיםי יד

 ךיז ןצענ קיבייא ,ןליופ וטסעוו קיביײיא ןוא

 .רעטצניפ-קיבייא ןוא ןירג-קיבייא רעסַאוװ ןיא

 ,דױמ-רעסַאװ ַא ריד ןכַאמ ךיז טעוו רשפא ןוא
 ךיז ןצעז ןקידרעסַאװ םעד סיוש ריא ףיוא טסעוו
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 .טױט-רעסַאוװ ַא ןעמעננייא ריא טעוו עדייב ןוא
 !ַאכ-ַאכ

 רישזַאסַאֿפ רעד

 (ךַאנ םיא טקוק)

 :עידעגַארט רעשריּפסקעש ַא ןיא יו ױזַא
 .ץל רעד ךיז טעװַאי ןענירד ןטימ ןיא
 ןעידעמָאק יד ,שיגַארט טשינ יז ךיוא זיא רָאנ
 .צעזעג םייב תוירזכא ןעגנידּפָארַא טוואורּפ יִז
 וליפא ךיא ןיב ,ר י מ ןיא טייג'ס ליפיוו ףיוא
 טביולג סָאװ ,רעד רָאנ זיא שיגַארט .שיגַארט טשינ
 עליק ןיימ .ןעועטַאר ןביולג ןייז ליוו ןוא
 .טּפױהַאב יִז :טשינ טנייוו יז -- שינעטנעקרעד
 -- בויא רעטלַא טמערוטשעג לָאמַא טָאה סע
 .טיווק ןרָאוװעג זיא .טמערוטשעגקירוצ טָאג טָאה
 דימ ןוא קיטעמוא רָאנ ,טשינ םערוטש ךיא
 .ףויז םענדָאמ ס'הריצי רעד ךיא טכַארטַאב

 :שינעפיט רעד ןוֿפ לוק א

 ...ליֿפ טעטש ןיא ןעוועג ,ןעזעג ליפ רעדנעל טסָאה
 .קירישזַאסַאּפ זיא -- ןעזעג טסָאה ֹוד ס ָאוו רָאנ
 ליפ טדער סָאװ ,גנוצ רעד ייוו טלּפָאד זַא ,ייוו זַא
 .קיריל רעד ןופ דייר-גָאלק רעביא ט'רזח ןוא

 .ריש ַא זיא טעמוא ,טייקפיט טרעדָאֿפ דיירֿפ
 -- קייריש ןוא ךַאלפ -- טעמוא :רעמכָאנ ןגָאז לעוו'כ
 ,רישזַאסַאּפ ַא רָאנ םצע ןיא ךיוא זיא

 :רישזַאסַאֿפ רעד

 רעיורט ןיימ ןוא ,וטסגָאז ,טייקפיט טרעדָאפ דיירפ
 ןךיירפ טייקפיט יד טָאה .קיפיואנביוא זיא
 טרעיוה גנערבמוא .קילגמוא ןצנַאגניא זיא יז
 טײהרעטּפַאלקעצ .ןרעמַאק ס'טנורגּפָא ןיא
 ,ףיוא שיפ טסע שיפ .ןפיש טרָאד ןרעטסנעּפשעג
 -- ,טנייה רעדָא ןגרָאמ ,השבי יצ םי
 ,ףושיכ רעקיליײיװגנַאל ס'נורטטמ טלַא זיא'ס
 -- ןטנורג עפיט ןיא ייס ,ןביוא ייס -- טליה סָאװ
 .טנייּפ סָאװ ןייפ יד ןוא טע'גרה סָאוװ טיוט םעד
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 ,ןטנוא זיא טייקיבלעז-ןוא-ןייא עקידוועטייב ס'נורטטמ

 ייטש ךיא ואוו ,ןביוא ךיוא ,ףיס רעד ןיא

 ,ןטנוב-שייצל םעד וצ ברעמ םוצ קוק ןוא

 .ייגרַאֿפ ןופ ןוא שא ןופ שינעליּפש רעד

 ,רעטרעוו עניימ ךיוא ,ייז ךיוא ןענייז ׁשַא ןוא

 .יירש שטָאכ ,טשינ ייֵז טרעה ןורטטמ סָאוװ

 -- רע טרעהרעד סניײפ-לע ןוא סנ ַא טעשעג'ס ביוא ןוא

 .ייוו-יוו-ייס רעפטנע ןייק טשינ רע טָאה

 ןָא ךיז טביוה ףיש יד ,טלקנוט סע ,טנירעצ ליֿפש-ןברַאֿפ יד)

 ( ףיוא טייג ,ךיז טרעטנענרעד סָאוװ ,םערוטש ןופ .ןגיוו וצ

 :לוק סינווטטמ

 םי ןיפיוא וטסעוװװערישזַאסַאּפ סָאװ

 !םַארג םוצ ,שטנעמ ,וטסעוועריל סָאװ ןוא

 !גָאז !טשינרָאג וטסוט סָאװ

 :רישזַאסַאּפ רעד

 ץכעגערפ לסיב סָאד טָא -- ?רעפטנע רעד ס ָא ד זיא

 | ,,כעגעז יו טכייל
 זײּפש-ןוא-ייק

 :לוק ס'נורטטמ

 ןסיוו טשינ טסנָאק וד
 !טסוט וד זַא ןדייס רעפטנע םעד
 ,ןגערפ זיא טסוּפ
 .טסופ זיא סונעג יו
 .ןסינעג ףיוא רעה :סונעג זיא רעיורט ךיוא

 :רישזַאסַאֿפ רעד

 ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 :לוק ס'נורטטמ

 ןרָאפ וצ טָאטשנַא

 ןרָאי עקירעביא ןופ ףיש-סוסקול ַא ףיוא

 ,גָאלק עטמַארגעג-ליואוו ַא ןטכעלפסיוא ןוא

 ןגעגַאב ,ךַאז ןייד סיוא ביילק ,דרע רעד ףיוא רעדינ
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 !גָאלש ןוא -- ךַאז ןייד ןופ אנוש סעד
 ענױזַא
 :ךיײשטנַא ןופ ןטייצ יד ,ייז ןענייז
 .אנוש ןייד ןוא דלעפטכַאלש ןייד ,ןָאפ ןייד ןביילקסיוא טסזומ

 ,דייר קיליטרַאֿפ
 !רעפמעק רעוו
 ףוס םוצ זַא ,ןפָאה וטסנָאק לָאמטסנעד
 ,רעפטנע רענעי ןקעלּפטנַא ריד ךיז טעוו

 ,ףָאה ,ןורטטמ ,ךיא ךיוא סָאװ
 ,וט ךיא סָאו ,סישעמ יד זַא
 רעטנענ צלַא ךימ ןריפ
 .וצ רעקידנלַארטש רעד לעווש ןייז וצ

 בי

 התע-תעל

 ,רעדניק ןענייז רעצרעה
 -- -- -- עטַאט רעד ייז ןופ זיא ןליוהרַאֿפ סָאװ
 תולאש ןעמ טגערפ
 זיא לייוורעד זַא ,טשינ טסייוו עמ ןוא
 .התע-תעל רעש'נורטטמ

 ,לגניי'ס ןפורעג טרעוו ןורטטמ
 תוקלא םעניא לייוו
 ,קיטשרַָאקַא ןוא ןורטטמ גנוי זיא
 -- קיטשרָאד ןוא קידרעקַאלֿפ
 !סופ ןייז רעטנוא טכַארק צלַא

 .ןעלסילש עלַא ןבעגעג םיא ןענייז סע
 | זיוה ס'טָאג ןיא
 -- סיוא ואוו ,ןייא ואוו רע סייוו
 .ךונח ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,רע

 ,םינּפה-רש וד ,זיא רעקַאלפ ןייד שירפ יו
 !ךיור ןייד קידעקיטש יוװ רָאנ
 ,ויא ךיור ןייד קידנגרַאװ יוװ :טרעקרַאפ ןוא
 ,רעקַאלּפ ןייד שירפ יוװ רָאנ

 !תוחוכ ענייד קיזיורב
 .ריד לעז ןיימ טגניז ללה
 רעקַארַאפ ךָאנרעד ,סיוא-טעי םַאלֿפ טימ
 !רעדלעפ עלַא ס'נשטנעמ םעד
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 וי

 קע-טלעוו זיב קע:טלעוו ןופ

 ,םַאלּפ רעשינורטטמ ,קע-טלעוו זיב ןֿקע-טלעוו ןופ
 -- ,הריש טציא וטסזיורב
 --- ,יריר ,ירירב ,ירירבש
 .םי ןיא סעילַאוװכ יו

 קיזיורב סע וטסביירטרַאֿפ
 ,םידש עקיטכרָאּפ יד
 זיורב ןייד זיא רעדָא
 ס'דש ַא אפוגי

 !קזוח רעקידנעשזדוה

 !!סיורג טסיב :ןעגניז ךיא לָאז
 | !םידּפסה ןכַאמ ךיא לָאז

 ךק ַא רַאפ סָאװ
 !אנימיד ארטיס ןופ םעד ?ןָא וטסגָאז

 !אלָאמשד ארטיס ןופ םעד
 ןהניכש ולוכ זיא סָאװ ,ןטכער םעד

 !עלָאמס עקיד'מונהיג זיא סָאװ ,ןקניל םעד

 רעדנַאוו ןיא
 ,רעדנעל ךרוד
 ,רעדנע ןוא לוגלג ןיא
 !רעדנַאמַאלַאס ,ּפָארַא ןוא ףיוא ךיז וטסליונק

 ,הרומשא רעטצעל ןוא טכילגָאט ןשיווצ צנַאט ַא סע זיא

 ?רעכעד עטלַא ףיוא ןוז עיינ ךיז טסיגעצ סע רעדייא

 ארומ ריד רַאפ טָאה'ס רָאנ ,הנומא ןיימ טצכיוי סע

 ,הרוחש-הרמ ןיימ

 רעכערברַאפ ּפָארַא ךיז תוילת יד ןופ ןע'בנג'ס לייוו

 :אמט ןוא שיקַאלוקלָאװ ןייצ עקיציּפש טימ ןכַאל ןוא

 !םַאלפ םעד ,ןדנוצעג םיא רי מ ןבָאה'ס,,

 ...?"המקנ רעזדנוא זיא רע

 ארומ ריד רַאפ טָאה סע
 ,הרוחש-הרמ ןיימ
 !סַאלּפ רעקיזיורב ָא ,הנומא ןיימ טביולג'ס רָאנ

 רעקישסיורַא ןייד זיא'ס זַא

 ,םַאל ןכַאמכַאנ ןָאק סָאװ ,בייל טשינ

 טייקיבייא ןופ תונווכ סָאװ ,םַאל רָאנ
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 עדָא

 ,רעקישיור ןיא ךיז ןלעטשרַאפ ריא ןסייה

 .טייקיבייל רעשירעקוצרַאפ
 טאשאש68  האמאתמה  (שמאשמאנ - טשוש880 - טאממאת - ותאאתמהאפ -סאמאמונמפ - האמתמואפ - הומשתתאמ - סמנשוא4 - טאתקאמהאנ -וטטאמאאג - םופפסססאמ

 ןדייל ךיא ןעוו
 ,ט'סרוקיּפא קיטייװ ןיימ ןעוו
 ןסיירש רע ןעוו
 ט'סרוד'עג ןקיטולב ןגרָאמ לעוו'כ :סייוו ךיא ןעוו
 סעלַאוװיטש עשיטַאדלָאס עשימַאכ רעטנוא
 -- ,טייצ ןיימ ןופ
 טייוו טעה יוו ,הנומא ןיימ רימ טזייוו
 סעילַאווכ יד ךיז ןדליג
 ט'יינ סָאװ ,ףוס ַא ןופ
 .תישארב ןטייווצ טימ

 ךי

 טייהיירפ רעד וצ

 ,עניטָאליג יד ביל'כ לייוו ,ביל ךיד רַאפרעד טשינ בָאה'כ
 ,רעדניש יד רימ ךיז טליוו ןדניש לייוו ,רַאפרעד טשינ ןוא
 -- רעדניק ענייד יוװ -- בָאה'כ לייוו ,רַאֿפרעד טשינ ןוא
 .ןסַאה ןוא ןענערָאצ טנרעלעג

 ,ןַאפ ַא טימ סנכערברַאפ ןקעדוצ סָאד
 ,ןסַאמ עטעוועטנובעצ ןופ ןעיירש סָאד
 ,האנק רעד ןופ רענייצ עשירעביור יד
 -- ,טפרַאשעג עשיינומה-טשינ סָאדלַא ףיוא
 ןָא דימת ןופ צֹלַא סָאד רימ זיא טסַאהרַאֿפ
 טפרַאדעג ,ןיגינעק ,סָאד טלָאװ ןקעוו ןוא
 .האנש רָאנ ,ןיורק רעכיוה ןייד וצ עביל טשינ

 ,רעטכעלעג דליוו ס'לבעּפ םעד רימ זיא טסַאהרַאפ
 ,רעטכערפעצ-זייב רעד ,דמערפ רימ זיא ןליוו ןייז
 ןזייּפש ןשינרעטצניפ יד סָאװ ,ןליוו ַא
 .ןזייא טימ טייקיטכערעג ט'סנקירַאפ סָאװ ןוא

 ןּפעלשוצ ריד ןעגנערב סָאװ ,יד טימ טשינ זיא צרַאה ןיימ
 ,רעקירדרעטנוא ענייד ןופ ּפעק עקידנטולב יד
 ,ןטָאליקנַאס ןופ ףמַאק םעד טסייג ןיימ טשינ טרעדנואווַאב'ס
 :רוכש האנש יד ןוא שידלעה ייז טכַאמ טעּפמיא סָאװ
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 .ןֿפעק ןגעווטעניידנופ ןיײלַא ךיד ןליוו ייז

 :ןטָאר םוצ טנַאה רעייז טנרעלעג טָאה'ס רעוו סייוו ךיא

 .ןטָאּפסעד ןופ רעטסגרע רעד ,טיוט רעד ייז טָאה טפַאלקשרַאפ

 ,ןדַאקירַאב ןעיוב סָאװ ,יד טימ טטשינ זיא צרַאה ןיימ

 ,ןטכעש ןוא ייז ןדניצ ןעמָאנ ןכיוה ןייד ןיא סָאװ
 ןטכעלפ וצ טיירג ,ןענובירט יד טימ טשינ ןוא
 ,ןדַאריט עשירַאטנוב |טקישעג ױזַא
 ןיוש ןוא -- ךיז ןטסולגרַאפ סייה לָאז טולב זַא
 ןומה רעד ןרעוו ןילת ַא לָאז
 ןטכענ-טשרָאקָא סָאװ ,יד ןופ ּפעק ןדיינש ןוא

 .ןטכענקרַאפ םיא ןלָאז ייז ,טרעגַאב ןיילַא רע טָאה

 רעייט רימ זיא ,טייהיירפ ָא ,רַאפרעד טשינ ךיוא

 רעייטשוצ ריד לייוו ,זדנוא ןשיווצ ןטסַאג ןייד

 קעװַא סנייז טליגכיילג סָאד ןומה רעד טיג

 .ללכ רעטדימשעגפיונוצ-צרַאה ַא טרעוו ןוא

 ןעלדנַאהרַאפ טיירג רע זיא ןגרָאמ ףיוא :סייוו ךיא

 ןעלדנַאװרַאפ טיירג זיא ןוא ,אנוש םעד ּפָאק ןייד

 ,קערש רעטיוט ןופ לָאט ַא ןיא -- טייקכיוה ןייד

 .לֵַאטש רעטיור ַא ןיא -- לּפמעט ןסייוו ןייד

 ,רַאפרעד רימ ,טייהיירפ ,וטסיב רעייט רָאנ

 -- ןטייצ יד ןעמערוטש ןעמענ סע ןעוו לייוו

 רזג רעד טעוו'ס זַא ,גנונעפָאה יד ףיוא טייג

 ,ןטײנַאב ַא םדא ןַא ףוס-לכ-ףוס ןריובעג

 טרעוו סע זַא ,רעצרעה ןעייגרעד'ס לייוו ןוא
 ,טרעלקעג לָאט-ןשטנעמ םעד ןופ ןביוא טרָאד

 ,דרע יד טהָאד ןעמ טָאה ןסעגרַאפ טשינ זַא

 ..ןטייוו ַא ןוא ןטסיװ ַא רַאמשָאק ַא יו

 וט

 ד ה א

 .גנוטייב ןוֿפ טסיירט עכיוה יד -- ָאד זיא טסיירט ַא/

 ,קילָאמַא-יוװ ,רעירפ יוװ זיא טשינרָאג ביוא
 ,קלמע ןופ טּפַאשרעה יד ךיז ןטייב ךיוא טעוו

 .(דָאכיע) בליז רעטשרע רעד ףיוא טנעצקַא ן'טימ ןעייל -- דחא
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 ,גנוסייצ ןוא טולב ןרָאוועג זיא סָאװ ,טייצ ןוא

 קילַאטשירק-לעה .ןימיה-ץק ןרעוו ןָאק

 :ךיז וצ גָאזש'כ ןוא רימ ןיא גנונעפָאה טגנילק

 -- קלמע ןעוועשוב טעוו'ס

 .טכיל טמוק ךָאנרעד

 ,ָאכע ןַא טביילב תולוק ןופ םי ץ'כָאנ
 + ט'ַאכע תורוד יד ןופ למוט ץי'כָאנ

 :ַאכע ןייא ,גנַאלק ןייא

 ! ד ח א

 ,היערקו אניכס לקש -- -- -- אקוני אוהה

 (הגיגח)

| 

 :רעכַאנז ןקיד'הרוחש-הרמ ןטלַא םעד טעז ריא

 !שיש-ינבא :רדסכ טמורב סָאוװ ,םעד טָא

 -- רע טשינ זיא'ס ...ןעמָאנ ןייק טשינ רע טָאה טציא

 .ר ח א זיא'ס .רערעדנַא ןַא זיא'ס

 טנירג רענייטש ףיוא ךָאמ יוװ !ןָא םיא טקוק

 .שובלמ ןסירעצ טלַא ןַא בייל ןייז ףיוא
 .דניק ַא טיוטעג טָאה סָאװ ,רעד זיא סָאד
 ...סדרפ ץטימ השעמ רענעי טניז צץלַא זיא'ס
 .שרעדנַא סעּפע רעדעי ןוא -- ןעזעג טרעפעבלַאז
 .אביקע :רָאנ רענייא ןבילבעג צנַאג זיא
 ,טיוט רעטירד ַא ,טשימעצ זיא רעטייווצ ַא
 .טע'גרה'עג דניק ַא טָאה רעטרעפ רעד ןוא

 .וצ טשינ םיא וצ טייג רָאנ ,ןָא םיא טקוק
 .רעכַאלרַאּפ ןוא רעטָאּפש ַא ,ןימ ַא רָאנ טשינ זיא רע
 ,טיוטעג ךיא בָאה דניק ַא :ןילַא טגָאז רע
 :טסייוו רָאנ ,םיא ןגעק תודע ןייק ָאטשינ
 .רחא טע'גרה'עג דניק ַא טָאה סע

 .ןצרַאה ןופ ּפָארַא ךיז רחא טדער ןילַא ךיז רַאֿפ
 .רחא ךיִז וצ טלמרומ -- ,רוהט שיש ינבא
 ןשיש-ינבא יד ןופ ,עלַא יד ,ייז ןסייוו סָאוװ
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 .המיא ןַא ןעמעלַא ייז טלַאּפַאב -- סַאג ן'פיוא ךיא ייג
 !ןצָאלג ייז יו ,עלַא סָאד ְךיִז ןעקשוש ייז יו
 :טגערפעג ייז ןופ רעצעמע ךימ לָאמַא טָאה'ס
 !טשינ טסייוו :טרעפטנעעג ךיא בָאה !ןעשעג זיא סָאװ

 !טע'גרה'עג ךיא בָאה דניק ַא

 .עדַאטס רעד טָא ייב ףלָאוו רעזייב רעד ךיא ןיב

 ,יאדווא ,ָאי ,ונ -- ,טיוטעג ךיא בָאה דניק ַא

 .סנגייא ןַא -- סדמערפ ןייק טשינ רָאנ

 .דניק ַא ןעוועג זיא היובא-ןב-עשילא

 דניצַא ןוא .עשילא דניק סָאד טיוטעג ךיא בָאה

 ,ןַאמ רעפייר רעד -- רערעדנַא רעד ךיא ןיב

 ...תמא םעד סייוו סָאװ

 ...ׁשיש ינבא ...שיש ינבא

 .סדרפ ןיא ןעוועג טרעּפעבלַאז ןענייז ייֵז

 .אביקע בר :רענייא ןבילבעג צנַאג זיא

 הלוגס:ידיחי רַאֿפ

 :ץֿפעל ןייז סיא טרעטיצ סע ןוא אביקע יבר טלייצרעד

 ..- סדרֿפ ןיא ןיירַא טרעּפעבלַאז ןענייז רימ

 -- ןווטטמ ןייז ץעגרע ָאד זומ'ס :עשילא טגָאז

 !רעליֿפש ןטסוּפ סעד טָא ,םיא ףרַאד רעוו רָאנ

 .ןטלַאטשעג ןוא רעדליב טימ טרַאנעג רע

 .דחא סעד וצ -- רוקמ סוצ ןייג רימָאל

 ןדייר לגייפ ,ךיא רעה

 :עכיוה רעמייב-סדרפ ףיוא ךיז ןשיווצ

 ,רעליּפש רעטסוּפ ַא םיא ייב זיא ןורטטמ

 !רע ליוו דחא עמַאס םוצ -- טשינ שרעדנַא ןוא

 !ליו עשילא !ליוו רע !טײטשרַאֿפ ריא

 .דיירעג עשלגייפ סָאד טשינ רענייק טרעה רימ אוח

 .טיירגעג ָאד סעּפע טרעוו'ס :טּפול יד קעמש ךיא

 -- טָא ןוא

 ,רעכעלייל עקיד'ריּפס:תנביל 5 טליהרַאֿפ

 רענוד ַא ןופ רעדער ףיוא רַאֿפ ַא רעצעמע טיג

 .רעכעליירג הרובג טימ ןוא -- זדנוא ּפעק יד רעביא ךיוה

 :לוק ַא ךיז טרעליוק
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 :עשילא ,סע טסיב וד

 -- יכנא !טדער דחא
 !טָאג ןייד ,טָאג ןיב ךיא
 :השא-דולי ,וטסכוז סָאוװ

 .םינּפה-רש רעד ןייז זומ סָאד :ךיא טכַארט
 ,םינּפא ,םיא ןבָאה ןסָארדרַאפ
 .דייר ס'עשילא

 סָאוו רעדייא

 .םינּפ ץפיוא ןלַאפעג קידרעטיצ עשילא זיא

 .יאזע-ןב ןוא אמוז-ןב םיא ךָאנ

 .ךיא -- רענייא זיולב זיא ןבילבעג ןייטש

 !קוק ןוא -- ,לעפַאב ַא ךיז טרעה -- ,עשילא ,ףיוא ייטש

 ,עשילא ףיוא טייטש

 ,המוק:רועיש סעד ןעז וצ טיירג

 יאזע-ןב -- םיא ךָאנ

 ,אמוז-ןב ןוא

 רעכעלייל עקיד'ריּפס:תנביל יד ןוא

 .קורעצ ַא ךיִז טיירב ןביג

 !ןןעמ טעז עשזיסָאװ

 :רוהט שיש ינבא ,רענייטשלמרימ ייווצ

 ,רעסייוו למרימ -- ארוכד

 .רעצרַאוװש למרימ -- אבקונ

 !ךיא ליוו :טקיצָארט סָאוװ ,ןַאמ ןוא גָאט -- רע
 !ךימ ליוו :טעשטּפעש סָאװ ,בייוו ןוא טכַאנ -- יז
 ,ףיונוצ ךיז םינּפ-ןגעק-סינּפ ןסיג ייז ,ןונ ןוא
 -- -- רעליטש -- -- רעליטש,, :סדרּפ רעד טכרָאש סע ןוא
 -- -- -- "דוחי

 לַאמַאטימ
 .ּפעק יד קעוַא קיד'זגורב עדייב ןרעק
 ,ןטפַאהַאב ייז ןענייז סנקור יד טימ
 :שרעדנַא אעגרע טקוק ּפָאק רעדעי רָאנ

 ,וצ:-טכער -- דליבסנַאמ

 .וצ-סקניל -- דליבסבייוו
 ,ןקור ן'טימ קינייא
 -- - ןקוק ןץטימ קידנַאנַארעדיװ-זייב
 דחא םעד ןופ עוונַאק רעד ףיוא
 .ןטפַאהעג טייקיאייווצ ַא זיא
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 סדרּפ םעד רָאג טלסיירטעגפיוא טָאה ָאד
 :םהיובא-ןב ןעיירש עקיד'מידחּפ סָאד
 !דחא רעד זיא קיאייווצ !דחא רעד זיא קיאייווצ
 !תויושר יתש

 -- סיוא ןוא -- ןיוש ןוא

 . .. טרעפעבלַאז רעטנורַא קירוצ

 ,ןברָאטשעג זיא רענייא

 ,ןעניז ןופ ּפַארַא זיא רעטייווצ א

 -- דרע רעד ףיוא ןטָאש ַא יו טרעדנַאו עשילא
 סאג ן'פיוא יוװ בוטש ןיא . ..סייוו רע :טניימ ןוא

 ...שיש ינבא :רדסכ רע טלמרומ

 רעייפ ןופ אימש קיצכעז זורטטמ ןוא

 ,ךאלמ ,ד ח א ן'רַאֿפ :ןבעגעג םיא ןעמ טָאה

 !סַאּפש בילוצ וליפא ךיז ןלעטשרַאֿפ טשינ וטסרָאט
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 גתנואעז-טנע

 ,דרע רעד ןופ ,ןטנוא ןופ זַא ,ןפָארטעג טָאה'ס ןוא

 ,טרערטעצ ןוא טקיטולבעצ טגיל סָאוװ

 -- ,קווינ ןרעוו סנבעל ,ןצנַאט ןטיוט ואוו

 ,קיויר טמערוטעגפיורַא רוגיפ-שטנעמ ַא טָאה

 רעבירַא ךיוה ןגָארט ןעמונעג ךיז

 .רעכעד ס'נטלעוו
 ןרָאצ ן'רַאפ ןפַאלעצ ךיז ןענייז ןרעטש

 ,רוביצ-חילש םעד ןופ

 רעכעה ,רעכעה אץלַא טָאה סָאװ ,לַארטסַא-שטנעמ סענעי ןופ

 ,םיא וצ ךיז ןביוהעג

 .ןע'נורטטמ וצ ,רעניינ-ַָאי םוצ ,רעוט םוצ

 ,רעכערב ,רעזיורב ,רערעוו רעד ,רע

 -- רעכערברַאפ זיא

 !קידלוש זיא רע

 -- ןוז עגנוי ַא

 .ןורטטמ שטנעמ ן'רַאפ ןעגנַאגעגפיוא זיא ױזַא

 .טדנעלבעג טלַאטשעג-שטנעמ יד זיא ןענַאטשעג

 ט'נעוו'עג טָאה'ס רעדייא ןוא טי'סָאוװעג טָאה'ס רעדייא רָאנ

 :ןטלָאּפשעצ ךיז םינּפ ס'נורטטמ טָאה

 .טכַאנ -- עטייווצ יד ,ןעוועג ןוז זיא טפלעה ןייא
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 .המוק רועיש ןייז ךַָאנרעד זיא ןדנואוושרַאפ

 .טנעה -- ןענייז ןבילבעג

 טנעה
 :טנעה רעביא ןפרָאװרַאפ ךיז ןבָאה
 ,רעדער -- טנעה
 ,ןלארטש -- טנעה
 ,סנטָאש -- טנעה
 ,ןלַאֿפַאב סָאוװ טנעה
 ,ןכַוז סָאו טנעה
 ,ןע'נכוד םוצ ןביוהעג טנעה
 .ןלַאשזניק -- טנעה

 רעדנַא ןַא ןיא סנייא

 ,ןטכָאלֿפעג ךיז טנעה יד ןבָאה
 ,ט'נכוד'עג ןבָאה סָאװ ,טנעה יד

 -- ,ןטכָאשעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 ןפָאלעג ,ןטכַאלפעג ךיז

 קירוצ-ןוא-ןיה

 רעטייוו ַא רעטנוא

 -- -- - קיוומ רעמייהעג

 לַארטסַא-שטנעמ רעד טָאה טרעדיושעג
 :ט'הנעטיעצ ךיז ןוא
 ןלַארטש ןוא ןע'נכוד ,ןשטנעב סָאװ טנעה יד טימ,,
 !ןלַאשזניק יד וטסלעטשרַאפ
 טפַאשגנוי ןופ טייקידנעלב רעד ןיא סָאװ ,וד
 ,ןוז עשלַאפ ,ןעגנַאגעגפיוא רימ וטסיב
 ,טלכיימשעג על'עגר ַא
 טייווצעצ ךיז
 -- ,גרַאוװטנעה ףיוא ךיִז טרעטילּפשעצ ךָאנרעד ןוא
 ןךיישַאב ריא זיא טיוט רָאנ זַא ,גנואוט ןייד ףרַאד רעוו
 בורג יד ןבָארגסיױוא סייב סָאװ ,וטסיב ןרבק ַא צֹל ַא
 ןרעטכעלעג ַא טסעקַארק ןוא הּפ-לובינ וטסטיש
 / ןייטש טביילב סָאװ ,וטסיב ןילת ַא
 םידי יד ןיא ּפָאק ןטקַאהעגּפָא םעד טימ
 :גנוצ א סיוא סיא טלעטש ןוא

 ,סט'מעטיַאב עלעּפע וד ,טקילּפענּפָארַא ךיד בָאה'כ
 -- -- -- סט'מדיעצ עלעּפעק וד
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 ,םענייד םודנעּפ-םודנעה ןופ סױרַא טמוק סָאוװ

 !:קירק-ןוא-ןיה ןקידרעהפיואנָא ןייד ןופ

 קירטש ן'פיוא ןצנַאט וטסעוװ ןענַאװ זיב

 :דליש ןטיור:טולב ן'טימ קריצ סעד ןיא

 !!ע טכישעג

 -- ריד ןופ ךאלמ טלַארטש טנרַאּפ ןופ סָאוװ ,וד

 ,ןטניה ןופ קע-ןעגנַאלש ַא טשינ וטסגָארט יצ

 !דרַאמ םענופ טכַאנ רעד ןיא קנַאדעג ס'רעדרעמ ַא יוו צרַאוװש

 !קָאטשניר טימ ןוז ןופ רעשימפיונוצ רערטיכ

 -- רעייפ ןייד ְךיִז טרעגלַאו סעטַאלב עלַא ןיא

 םיריזח יד ייז ןיא ןענייז'ס ןוא

 .טנערברַאפ ןרָאוװעג טשינ צלַא ךָאנ

 !סטכער ףיוא -- סטכער ,ןייג סקניל ףיוא סקניל טעוו ןעוו

 -- סטכעלש ןוא סטוג

 !רעדנַאנופ ייֵז וטסדייש ןעוו

 !:טשינ-ןואדָאי וד -- ייז וטסשימ ךָאנ גנַאליוװו

 !טשימעג קיד'תוירזכא ,טשימעג קר

 "!רעכערברַאפ !רעשימ-טפיג

 .טנעה עלַא טלכיימשעג ליטש ןטלָאוװ'ס יו ןעזעגסיוא טָאה'ס
 ןרָאוװעג ןוא ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה ייז

 .רעכעפ רעטכַאמרַאפ ַא

 קימיוק:-םיוק ןָאטעג-ךָאֿפ ַא טָאה רעכעפ רעד

 .ןביוא-רעביא-ןביוא ןַא ןיא ןדנואוושרַאפ זיא ןוא

 ,ןביול עמייהעג לוק ַא ןָא ןעגניז סָאװ ,לגייפ

 .רעטסענ יד ןופ טקוקעגרעטנורַא ןגיוא ןָא ןבָאה

 | טפַאה ןָא

 ,רעטסעל ןופ רעטרעוו יד ןגעלעג ןענייז
 .ןביוהעג טשינ טניוו ןופ ,עּפוק ַא רעטעלב עקיטסברַאה

 .טֿפַאגעג קידנגייווש טָאה טלַאטשעג-שטנעמ יד

 ןביוא ןטסנליוהרַאפ ןופ

 :טדערעג ס'נורטטמ לוק'ס טָאה

 ,ןטנוא ןייד ןגעק זיא ןביוא ןיימ ,

 .ריט ןגעק ריט יווװ

 -- רימ וצ ענייד תונעט יד

 ?ןענייז ייז סָאװ ,טסייוו

 ."ריד וצ תונעט עניימ
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 ורי

 רבדמ ןיא גנואעז יד

 :ןפורעג איבנ רעד טָאה ,גרַאב ןקילייה םעד ,ברוח ייב

 ,לעפַאב ןייד ןָאטעג בָאה'כ
 .ןושיק לחנ םעד טכַאמעג טיור םיאנוש ענייד ןופ טולב טימ

 ,ןײגַאב טשינ טכַאלש ןָא ךיז ןָאק ןעמ ואוו ,טלעוו ןייד ןופ
 :לעז ןיימ וצ םענ

 ,ןענַאטשעג ָאד לָאמַא זיא יִז
 .טרעהעג חצרת:אל ןייד

 .ןענוז וצ ףיוא טרעה ,ןוז יד טנירעצ ןונ ןוא

 ןענובאט יוװ ןגָאי ןדמַאז
 .דרעפ עדליוו
 ,סיוטשעצ ַא ןודלעפ ךיא ביג טָא :טניוולבריוו ַא טיירש סע

 !רעטילּפש ףיוא ייז ךיא גָארטעצ טָא
 זיורב ןטימ ןטכער ןיא
 געוו ןיא םיא ךיז טלעטש
 ,רעכיילג-קילייז ַא קָאטש ַא

 2 ןטלַאהעג יוװ
 ...ןטלַאהַאב זיא סָאװ טנַאה ַא ןופ

 ,סיורג קיצָארט ,ןביוהעג ךיוה

 -- -- -- רעטיצ ןָא ,קוצ ןָא
 ןטלַארּפעצ םעד לבריוו ןופ
 :לוק ַא טלַאש

 ,ןטלַאהרַאֿפ ַאד רע טייג ןעמעוו
 !ךימ :הטמ רעד

 עלייוו ַא ףיוא

 ,,כעלייוורעטניה לבריוו רעד ּפָא טערט
 ןקור רעד יוװ ןעלגרעב ךיז טמענ

 גנורּפש םוצ טיירג היח א ןופ
 ,קוצרַאֿפ ןופ
 טייז רעד ןופ -- טָא ןוא
 הטמ ן'פיוא

 ,קוק ןקיטסַאה
 ,סיוטש ַא ,קור
 ,סיוארַאפ גָאי
 !ַאנ -- רעטעמש

 ...הטמ רעד ביוטש ןיא ךיִז טרעגלַאוװ

 ,שחנ ַא טצנַאט לבריוו ןיא ןוא

 ויש וי" 122 ולָי
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 ,עטַאמ ַא -- ,ּפַאק ס'שחנ םעד ןוא
 -- ,ןיורק עניילק ,עטַאװעצנַאלג-טַאמ

 .רוכש ךיז טגיוו

 ,טונימ ַא שחנ רעד טייטש םָאביד

 טוט

 ,רעטנורַא גיוב ַא ךיז םוטּפַאר

 -- רעדיילש ַא גנוצ-לּפָאד יד

 ,ןטנוא טגיל סָאװ ,הטמ םעד סיב ַא ןוא

 .עטַאמש ַא יו לבריוו ןופ טקילפעג

 .הטמ רענעסיבעג רעד ןייּפ ןופ טיירש

 ,ףיוא-גנורּפש ַא ,יירשעג ַא

 ,ֿפַאלק ַא שחנ סעד

 סָאוװ רעדייא ןוא

 ןטכַאקעצ ןופ צרַאה ןיא ןענייז

 ,עדייב טניוולבריוו

 ,הטמ ןוא שחנ

 .ןטכַָאלּפרַאפ לגנַארעג ַא ןיא

 !התעתעל רעשי'נורטטמ ָא)
 . ןןייז טכַאלש טעוו גנַאל יוװ זיב

 ,ןורטטמ ,וד
 (-- הטמ ייס ,שחנ ייס ךָאד טסיב

 טּפַאלק הטמ רעד ,טסייב שחנ רעד
 ,עטַאלג:קישטילג יד לעפ ס'שחנ םעד

 ,דרע יד טלַאֿפש לבריוו רעד ןוא

 דרע יד ןוא
 .הטמ סעד ןעגנילשנייא ליוו

 לידָאקָארק ַא יו
 -- דנולש סעד ףיוא יז טלַארּפ
 !ןעגנילשרַאפ ,ןעגנילשרַאֿפ

 =- -- -- ןליוה דייוועגניא עריא

 ,םש סעד ןופ חוכ ן'טימ רָאנ
 ,ןליוהרַאֿפ םיא ןיא טגיל סָאװ
 ןעגנירֿפש הטמ רעד טמענ
 -- פָאק ץ'רעביא דרע רעד

 ֿפָאלַאג
 טעּֿפיש -- שחנ רעד ךָאנ םיא טגנירּפש
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 ,ט'הֿפילק'עצ זייב

 ,ןרעמַאלק הטמ םעד ןָא ךיז ליוו
 עילַאװכ ַא יו ךיז טפרַאװ ,ךיז טליונק
 ,ןרעמַאק עטספיט ס'אבר-יאמוהת ןופ
 ,לבריוו רעד טנערב ןרָאצ ןופ ןוא
 טנערב
 .דרע עטלַארּפעגפיוא יד
 -- דנַארב ,לסיירט ,לבריוו
 !שא ,שער ,חור

 :איבנ רעד טגָאז

 !סניווַא רימ ןעמ טוזייווַאב סָאװ

 -- עסיורג תוחוכ ,עדליוו תוחוכ

 ןןפורעג ,ייז ןופ קעוַא ןיב

 -- יתובאמ יכנא בוט אל

 .ךיא ליוו עניימ תובא יד וצ
 !קעװַא ליוו'כ

 קע ןַא ןוא
 !יירעלגנַאר םוצ

 -- -- ייברַאפ ייג ,גנואעז עטסיוו

 לבריוו רעד טרעה

 .ליוהעג ןייז טרעוו טמוטשרַאפ ןוא

 ,ליומ סָאד טסילש ןוא דרע יד טרעה
 .ןשַאלרַאֿפ טרעוו ןוא דנַארב רעד טרעה

 !טסעז ,איבנ

 ,םיוב ַא זיא רע ,טילב הטמ רעד

 םיוב ןופ זיא שחנ רעד ןוא

 ,ןיורק עטַאוועצנַאלג עטַאמ יד

 ,טגיל סנסופוצ םיוב סעד ןוא

 ,יוט יו לעה

 .טייקליטש יד

 !טייג רעוו !:ךיז טרעטנענ רעוו

 ...!ינד א ,} :טייקליטש יד טגָאז
 ןייז ןזומ רעירפ רעבָא

 ,לבריוו

 ,לסיירט

 -- ,הבהלישא
 "!איבנ ַָא ,טָאג טשינ טמוק רעירפ
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 טי

 טימ-טקיטולב סָאוװ ,סנױזַא

 ,טקילבעגּפָארַא טָאג טָאה זיוה ןייז ןופ תוברוח ףיוא
 ,שדקמה:תיב ןייז ןופ ןשינעטסיוװ ףיוא
 !ייוו :טרעמָאיעגסױרַא םיא ןופ טָאה'ס ןוא
 .רענייטש ןפיוה ַא -- צץלָאטש ןיימ ,שַא זיא טכַארּפ ןיימ

 .רעדנואוו ַא ןע'נורטטמ טָאה ןעמונעגנָא ןוא
 ,ךעליירג ךָאד טסייוו וד -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רַאה
 .לעפַאב ןייד ףיוא טרעטשעצ זיוה סָאד זיא'ס זַא
 טנַאה ןיימ ןופ אנוש רעד טָאה סָאד ,סיוועג
 ,דנַארב ןייז רַאפ ןעמַאלפ עלַא ןגָארקעג
 (* ר ע ) רעד טשינ ביוא ,ןעד ךיא-ןיב רעוו -- ךיא רָאנ
 . ..רעניד ַא רַאנ ךָאד ןיב'כ !הניכש רעד ןופ
 צרַאה ס'נורטטמ ,טלָאוװעג טשינ טָאה טָאג ןוא
 ,ןלעפַאב ןופ ריפסיוא םייב ןרעוו ךייוו לָאז

 טלכיימשעג םיא וצ רעקירערט ַא רע טָאה
 טָאג טָאה ךָאנרעד רָאנ .טקיטפנעזַאב םיא ןוא
 ,םירתסמ טסייה סָאװ ,טרָא םעד ןיא ךיז טרַאּפשרַאֿפ
 הטרח טָאה .קיטייוװ ןייז טזָאלעגיירפ ןוא
 ןעגניוצַאב ןַאק הטרח !:סיא טקיטלעוװַאב

 ןעשעג ױזַא זיא'ס ,ןיינ .זיולב ןשטנעמ ַא
 ןויצ רעטכָאט יד : ט ז ו מ עג ןעשעג טָאה'ס יו
 רעקינעּפשרעדיװ גנואוט טימ טגָאיעגּפָא טָאה
 .לעווש ריא ןופ הריחב יד

 טקיטולב סע ןעוו רָאנ

 ,דניז ןגעוו ןופ ללכ רעד יצ דיחי רעד

 .טימ-טקיטולב סָאװ ,סנױזַא טָאג ןיא ָאד זיא

 םירתסמ ןייז ןופ טָאג טָאה גָאט םענעי ןיא

 ןרערט טקיטולבעגּפַארַא

 טדיז'ס יוװ ,דניצַא זיב ןדיז ןרערט ענעי ןוא

 רעיורט ןופ טייקילייה ןיא

 .דיי ַא ןופ עקיד'תולג סָאד צרַאה סָאד

 .רַאַאנ :ןעייל (*
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 ןובשח רעטצעל

1 

 :טכַאנייב ףיט ס'נטש סםעד ןייוועג
 ?טכַאמעג שטנעמ רעד ךימ טָאה סָאװ ךָאנ

 -- טכַאועג טשינ טָאה ךיא יוװ ךַאז ַא

 .טכַאמעג ךימ חכ ס'פיוא רע טָאה

 טניז ןופ ןַארַאפ ךיא ןיב דלַאוװגספיוא

 .ךניז ענייז טימ רָאוו ךימ טכַאמ רע

 ןייֿפ ןיימ ףיוא טייג ,טָאג ַא ,ריד וצ

 .ןייז ןזומ ןופ ,דלַאווגספיוא-ןייז ןופ

 רעגַאב'כ ןוא ךיא רעהעג ריד וצ
 .רעמ טשינ ,ןייז רכז ַא ריד ןיא

 .ןייז טשינ ליוו סָאװ ,רָאוו א ןיב ךיא
 .ןייד רָאנ ,ןייד רָאנ ,ןייד רָאנ ןייז ליוו'כ

 !טכַאמ רימ גיוט סָאװ ,ןייז רימ גיוט סָאװ
 !טכַאמעג שטנעמ רעד ךימ טָאה סָאװ ךָאנ

2 

 :טכַאנ רעפיט ןיא ףור ס'נורטטמ

 !טכַאמעג םיא ןופ ,שטנעמ ,וטסָאה סָאוװ

 טכַאמ טימ דלַאוװגרעביא םיא טסקנעשַאב

 !טַאטש יד םיא דובכל טסיוב ןוא

 .ַָאטשינ טסיב וד :גָאז ןטש םוצ

 .ט'ַאטשינ רע ןוא -- קנַאד א טגָאז רע

 גנַאלױו קידוװװעטײדַאב-ייווצ ןיב'כ
 .קנַאשעג םוצ םיא טּפַארק ןייד טסיג וד

 -- םיא טשינ ,שטנעמ-ךאלמ סעד ,רי מ ףלעה

 :טסיזמוא ןייז טשינ ףליה יד טעוו'ס ןוא
 !ןיב'כ ןוא -- ףיוא ךיא רעה ןרעוו .וצ
 !ט סי ב ןוא -- ףיוא וטסרעה ןרעוו וצ
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3 

 | :טכַאניײב ףיט ס'נטש םעד ןייוועג
 !טכַאמעג שטנעמ רעד ךימ טָאה סָאװ ךַאנ

 :טכַאנ רעפיט ןיא ףור ס'נורטטמ

 !טכַאמעג םיא ןופ ,שטנעמ ,וטסָאה סָאװ

 :טכַאנ רעפיט ןיא גערפ ס'נעשטנעמ םעד

 !טכַאמעג ךיִז ןופ ,שטנעמ ,ךיא בָאה סָאװ

 טכַאמ ןיימ רָאג ןיא ךיא לָאז סָאװרַאפ
 ...!טכַאנ רעד ןיא קינוז ןייגפיוא טשינ

 אכ

 טָאטש רעד גַאזנַא

 רעדניק עניילק ןיא !דרַאמ ןוא תונז
 .טע'גרה'רעד דניק סָאד טגיל
 ,בייח ולוכ טרעכעל ןעלמיה
 .דוגרפ םוצ ךיוה ךיִז טסייר
 ,ןלעווש עלַא ןכערברַאפ טדניצ'ס
 ,ןצַאלַאּפ ן'כשוח'ס
 ןליורג עמַאס ןעזוצ ןופ ןוא
 .ןצַאלּפ רעטצנעפ ןליוו

 ןרעטש יד ןופ רעכעה סָאװ ,טָאטש
 -- ,רעדימרַאה ןייד ךיז טביוה
 ,ןרעוו וטסעוו רעקנַארק ןוא קנַארק
 .רעדימ ןוא צלַא רעדימ
 ,ןכָאק ,עטיײשרַאפ ,ךיד ךיא רעה
 ןכָאק ןייד ןופ :ךיא סייוו
 עטצעל יד ןדיזסיוא ךיז טעוו
 .ןכַאּפע ס'דרע רעד ןופ
 ,ןדרָאמ ענייד ןופ טיוט םוצ דימ
 ,ן'תונז ענייד ןופ דימ
 ,הנוז עטכרַאמעגסיוא ,וטסעוו
 .ן'תור וצ ןעקנעבפיוא
 ,ןזייװַאב ךיז טעוו תור ןעוו ןוא
 ,ןידניא עמייהעג יד
 ,ןביילב ןלעוו טשינ רעמ וטסעוו
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 .ןדניושרַאפ ריד ךיז טסולג
 ,ןרעו וטסעוו ןדנואוושרַאפ ןוא
 ,ץ'שער ענייד טימ וד
 ןימיה-צק ןופ ןוז יד ןוא
 .ןשַא ענייד ףיוא טליפש

 בכ

 טיײצכַָאנ רעד ןופ תישארב

 ןגעוו יד ףיוא קעווא טעוו שטנעמ רעד ביוא :;ןייז טעוו'ס ןוא
 ,טכיל ןופ

 .רקׁש טסייה סָאוװ טָאטש יד ןלַאפ טעוו

 ,לָאמ ןטעביז םוצ ןזָאלב טעוו ןורטטמ זַא :ןייז טעוו'ס ןוא
 -- לָאמַא וחירי יוװ יױזַא -- ןלַאפ טעוו
 ,רעסיורג רעד םלוג ןקיטסעפרַאֿפ ךיז טעוו סע ואוו ,טָאטש יד

 .רעטעביז רעד םלוג

 ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה עקידנסיורד יד
 רעטעביז רעד םלוג זַא
 ,טכַאמ-רעביא-רעביא זיא
 רעטכעלעג סָאד ןייז טעוו סיורג רָאנ
 ,עלַא ןלעוו ןעז ןעוו
 ,טשינ טניואוו רענייק ואוו ,טָאטש ַא זיא רקש זַא
 טשרעהעג טָאה ,רעשרעהַאב ריא ,םלוג זַא
 ,בעוועגניּפש ןוא טניוו רעביא
 ,םיא רעטניה לייח ןייק זיא ןענַאטשעג טשינ זַא ןוא

 ,ןלַאֿפ טעוו טָאטש-רקש זַא :ןייז טעוו'ס ןוא
 ,טָאטש רעד ןיא ןיירַא ןורטטמ טעוו
 .ןעמַאזוצ ןשטנעמ ןוא םיכאלמ -- םיאיךָאנ ןוא

 ןָארט םענעיורטש ןייז סנסופוצ יוװ ,ייז ןלעוו ןעז
 ,רעטעביז רעד םלוג טינק

 .ןעמַאמ א ןָא דניק
 ,ןרירנָא םיא ןלעוו ייז
 .ןלַאפעצ רע טעוו

 ןלַאש טעוו רעטכעלעג
 | .טשרעוצ
 !טשרעהעג טָאה ר עד טָא
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 טייקליטש ַא טעוװ ךַָאנרעד
 ןטײלגַאב ייז טירט ענרעבליז טימ
 .טַאטש רעד רעביא
 ,רענטרעג ייז ןלעוו ןעֶז

 רעמייב ערעייז סָאװ
 סעװַאס ענעקָארשעגרעביא יוװ םוקוצ םייב ןעילפעצ

 ,רעדיוו טשינ ךיז ןזייוו ןוא

 ןקור ן'טימ סיוא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןצַאלַאּפ ןוא

 | .טשינ קירוצ ןעמוק ןוא

 דנַאל-טשינרָאג ןיא ןרָאּפרַאפ טעוו צלַא
 .טשינ ַא -- טלעג-טצעל ןזָאל טעוװו ןוא
 דרע יד טשינרָאג ַא יו ןייז טעוו'ס ןוא
 .טייקליטש רעד ןופ טירט יד רעטנוא

 ,דייז סטייקליטש רענעי ןיא טבעוועגנייא ,ןוא

 טייצ רעקיבלעזרעד-ןוא-ןייא וצ ןלעוו

 םוטעמוא
 .סרעגייז ןלעטשּפָא ךיז
 ךָאנרעד ןוא
 ,ןעמַאזוצ ןשטנעמ ןוא סיכאלמ ,עלַא ןכרָאהפיוא ןלעוו
 ןייג ןרעהפיוא טעוװ טייקליטש יד ןוא

 ןוא םיכאלמ עלַא טימ ןכרָאה טעוו ןוא ןייטש טעוו ןוא

 :ןשטנעמ
 טייצ רעקיבלעזרעד-ןוא-ןייא וצ

 -- ןייג ןבייהנָא סרעגייז יד רעדיוו ןלעוו

 ,יוזַא ליטש ,ױזַא ליטש-קידרעגניפציּפש

 ,טייוו ןליּפשסיױא ןוא ,ףיט ןליּפשסיוא ןוא

 ,טייצ:ךָאו רעטלַא רעד ןופ ףוס ץכַאנ

 תישארב םעד
 .טיײצכַָאנ רעד ןופ

 גכ

 םדאייינ

 -- ןייז טשינ יורפ ליוו יורפ יד ,ןייז טשינ ןַאמ ליוו ןַאמ רעד
 (ס'ניוש :דיל סָאד ,רעירפ עז)

 צעגרע ןפָארטעג טָאה ןורטטמ זַא ,ט'מולח'עג טָאה רימ

 ,סולױּפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ץלואש ןופ טסייג םעד

 .גָאלַאיד ןימיַאזַא ךיא בָאה טרעהעג ןוא
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 :ןורטטמ

 טנכערַאב ןעוועג זיא השעמ ןייד רָאנ ,שרעדנַא טשינ
 ,ביירטעג סָאד ןלעטשוצּפָא (!שירַאנ יוו)
 לאוג רעד זומ'ס .ןטייצ יד ביירט ךיא סָאװ
 -- בייוו טרעּפכורּפַאב-ןַאמ ַא ןופ ןעמוק
 שטנעמכַאנ :גנואוט ןיימ רָאג ןופ קעווצ רעד זיא רע
 ,טסלייצרעד ןוא וטסמוק .טיײצכַאנ רעד ןיא
 :ןיוש ןעוועג ןוא ןרָאוװעג זיא רע זַא
 שטנעמ טשינ ןוא ,רעטומ ןייז ןעוועג זיא הלותב ַא
 .רעטָאפ ןייז ןעוועג זיא

 :סוליוֿפ

 ןרעוו וצ ףיוא
 הוח זומ ,גנורעּפכורּפַאב ךרוד רעטומ ס'חישמ
 ןַאמ ַא רַאפ ןוא ןייז הוח רעדנַא ןַא
 .ןבָאה םדא רעדנַא ןַא

 :ןווטטמ

 .ןייז לָאז סָאד זַא ,ליוו'כ

 :סוליוֿפ

 ןטלָאשרַאפ .ןייז טשינ טעוו ןוא ןייז טשינ ןָאק סָאד

 גנוטכיד ןיימ טימ בַאה'כ .דרע יד זיא קיבייא ףיוא

 לאוג רעד :ןעוועטַאר םולח ַא טוואורּפעג

 .טזיילרעד ןיוש טָאה ,ןעוועג ןיוש טש'רמולכ זיא

 :ןורטטמ

 ןטסיירט טשינ ןָאק סע !טסיײרט ַא ןייז לָאז סָאד ןוא
 עטכישעג ןייד ךרוד טסָאה .עטכַארטעגסיױא סָאד
 .עטכישעג יד ןטלַאהרַאפ טלָאוװעג נוק ַא טימ
 !ןיזמוא ַארַא'ס

 :סוליוֿפ

 טשינ ןעד זיא עטכישעג ןוא
 .םוקרָאפ רערָאג רעד טרעוו זיא סָאוװ ?ןיזמוא ןייק
 ןדרע ךיז טפור סָאו ןטסַאק-טסימ םעד ףיוא
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 :ןווטטמ

 ןגעוו ןופ טזיילעגסיוא ןרעוו זומ דרע יד

 .ןצנַאג םעד ףַאשַאב סעד

 ;סוליױוֿפ

 .ןייגרעטנוא זומ שיילפ

 ןטלעוו ןגעק .ןיזמוא זיא ענעטלָאשרַאפ דרע

 .לביוטש ַא ןטסַאק:טסימ ריא זיא

 :ןורטטמ

 רָאנ ביוטש ןייא ביוא

 קרעוו ערָאג'ס ןיזמוא ןַא זיא ,ןיזמוא זיא

 טנייפ טָאה טסייג םעד .טנַאה ס'רעּפַאשַאב םעד ןופ

 ךיוא ןיב ךיא .אנוש ַא שיילפ סעד זיא'ס רעוו

 ..+. ךונח :ןעוועג שטנעמ ןיב'כ !ןעוועג שיילפ

 !םינּפה-רש ןורטטמ ךיא ןיב טציא ןוא
 ,ןזָאלסיױא ךיז לָאז עטכישעג ,רעגַאב ךיא ךיוא
 !גנַאג-רעכעה ךרוד --- שיילפ ןופ גנַאגרעטנוא ךרוד טשינ רָאנ

 ךרוד ,ןיינ -- ,הלואג טמוק טכַאוט סיוא ךרוד טשינ

 ,טכַארט
 !טרובעג-טולב ךרוד

 :סוליױופ

 טשינרָאג ייב ץלַא ךָאנ טסטלַאה וד

 .ןביילב טשינרָאג ייב טסעוװ ןוא

 :ןורטטמ

 -- טייצ יד גָאיײכ

 .םענעזעוועג-טשינ טעּפמיא טימ טציא יז גָאי ךיא
 יוזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא שטנעמ רעד
 רעהַא זיא'ס .רעטציא יו טקיאורמואעצ
 ןלָאמַא יד ןענייז סָאװ .ןיהַא רעדָא
 !ןטנייה עקיד'נויטבמס יד ןגעקַא

 -- ןייז טשינ יורפ ליוו יורפ יד ,ןייז טשינ ןַאמ ליוו ןַאמ רעד
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 :סוליופ

 -- ןייז היח ןליוו ייז

 :ןורטטמ

 ךיז ןביוה -- רשפא ןוא

 ןךונח ןָאטעג-ביוה ַא ךיז טפַאשטנעמ ןופ טָאה'ס יוװ

 -- ןייז טשינ יורפ ליוו יורפ יד ,ןייז טשינ ןַאמ ליוו ןַאמ רעד

 -- יוִזַא ביוא :ןורטטמ רש רעד ,ךיא גָאז

 !ןַאמ וד ,ןַאמרעביא רעוו

 !יורפ וד ,יורפרעביא רעוו

 :רעגַאב ךיא סָאװ ,דניקרעביא'ס רימ טריובעג ןוא

 פָא ְךיי טלעטש לָאמטסנעד .היש מ -םדא

 -- ור ךיא -- טמוק תבש -- עטכישעג

 :סוליופ

 שיילפ סָאד
 .ןעמוק טשינ טעוו חישמ ןייד .טכוצמוא רָאנ טריובעג

 :ןורטטמ

 חישמ רענעריובעג בייוו-ןוא-ןַאמ רעד
 -- גנואעז ןיימ ןיא ןענַארַאפ ,ןַארַאפ זיא
 ,ןגעוַאב ױזַא ליוו ,רעגעווַאב ,ךיא ןוא
 .גנואע ש עג ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ םיא לָאז שטנעמ (זַאי

 ױכ

 טַארדַאוװק ןוא לוגיע ןוֿפ גנַאזעג

 ,יורפ ןוא ןַאמ ןטפעהַאב קיד'חישמ ךיז ןלעוו'ס ביוא
 :ױזַא טָא ןעגנוזעג ןייז טעוו

 !ןענענעג טַארדַאוװק ןוא לוגיע יו ,טעז ,רָאנ-טעז

 ,ףיונוצ ךיז עדייב ןסיג ייז ,טעז

 -- -- -- ןענעז ייז סָאו עדייב ןביילב ייז שטָאכ

 !סע זי א ןוא -- לוגיע טשינ זיא טַארדַאוװק רעד

 !סע זי א ןוא ,טשינ טַארדַאווק -- לוגיע רעד
 !רוטַאנ ,וטסיב טקיטלעוװַאב
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 .,הזיחא ןַא טימ
 ,תוזיחא עלַא ןופ רעקרַאטש

 יז זיא טָא !ןטייווצ ןָא טרעמַאלקעג רענייא זיא

 !רוטַארדַאוװק יד זיירק ןופ

 !רעלעה ןוא רעלעה צלַא טרעוו'ס !לעה יוװ !ןעגניז רימָאל

 טקוק ןוא טגניז
 :רעלעמעג עלַא רעביא לעמעג םוצ

 -- לגילפ ס'הניכש רעד ןופ ןטָאש ןרעטיול ןיא

 | .לוגיע ןַא

 ,ןדנעל עקיכעלייק ס'לוגיע םעד טימ ןטפַאהַאב

 -- ,ןדנעלב סָאװ
 | .טַארדאווק ַא

 -- -- -- ט"טמ טקידנערַאפ טעברַא ןייז טָאה'ס

 הכ

 א ק
 ,גנוביוטשעצ רעקיביורד רעד רעביא ןוא רעביא

 ,טלעוו יז ןפור רימ סָאװ ,גנוביורדעצ רעטלשירקעצ רעד

 ,גנוביול ןוא גנוביולג רעדעי ,גנושטנעב רעדעי רעביא ןוא

 רעד ףיוא ןשטנעב ןוא ןביול רימ סָאװ ,ןביולג רימ סָאװ

 -- ןטלעוו

 ,רעכעמעג עטשרעביוא ןופ ןוא תולכיה ןופ רעכעה ןוא

 ,ןיילק יז זיא טייקכיוה ןופ סָאװ ,טייקכיוה רענעי רעביא ןוא

 ,רעכעה ןדעי רעבירַא ןוא רעביא ןוא ,ךָאנ רעכעה ןוא

 -- זןיימ ןדעי רעביא ןוא טייק'תמא רעדעי רעביא ןוא

 ,ןדרע עלַא ןסיגַאב סָאװ ,ןע'מי עלַא רעביא ןוא

 -  ןשטנעמ ןפור רימ סָאװ ,דרע-סייהעג יד ןסיגַאב ןוא

 ,ןדרעוװש יו טנעה רעביא ןוא ןעמולב יד יוװ טנעה רעביא

 י-טשינילָאמניײיק ןוא שטנעמ-סיוא ,שטנעמ-טשינ-ךָאנ רעביא

 -- ןשטנעמ

 ,תויח עקילייה ןוא םינפוא ,םיפרש רעביא

 ;זיב ַא ןוא לעטטּפָא ןַא ןָא רעבירַא ןוא רעביא

 סַאיַאלַאמיה ס'האובנ רעד רעביא ןוא רעביא

 ןסיוועג ןדעי ןוא רשפא ןדעי רעביא ןוא
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 ןעילפ טשינ רעמ ןענָאק ייז סָאװ ,לגייפ יד רעביא ךיוה
 ,יירעילפ רעטיול רַאפ ןוא לגילפ רעטיול ,רעטיול רַאֿפ
 ,ןעילג טשינ רעמ ןענָאק סָאװ ,ןרעייפ יד רעביא ךיוה ןוא
 ןיירעילג רעטיול ןופ ןרעטצניפ ןוא ךיז ןשעל רָאנ

 ,ןטרָאב ַא ןָא ,בײהנָא ןַא ןָא זיא םי רעד ואוו ,ןטרָאד
 ;ןאכ דע :ןעגנילצולּפ ַא טרעה טפנוקוצ עכילטיא ואוו
 ;ןטרָאד ןייק טשינ ןוא ָאד ןייק טשינ זיא ָאטשינ ואוו ,ןטרָאד
 -- ןַארַאֿפ רעטסקינַארַאפ-טשינ טקינַארַאפ'ס ואוו ,ןטרָאד

 -- ןטנוא ןעגנערבוצּפָארַא יז . . . הלואג יד קיבייא ןופ טרַאװ
 !ןַאמ ןוא בייוו ןטפעהַאב ךיז שרעדנַא ןפרַאד

 ֹוכ

 ַאי ביוא ;גגנַאזעגכָאנ טשרע

 !ןסייוו ןיא הלכ ,ערעטיול וד הלכ

 ,סייוו יױזַא ,דיילק'ס

 ןסיירעצ ריד ליוו

 זייוורענעגושמ

 .ןסעכ א בלכ ַא

 געוו ץ'פיוא רָאנ

 ,טנוה סיוא רע טרעוו

 ,טנוז ןוא ט'כאלמ

 .ךיד הּפוח רעד וצ טײלגַאב

 !רעסייו וד ןתח ,רערעטיול וד ןתח

 ,טנוה םוצ וטסגָאז סָאװ
 !רעסייב םוצ וטסגָאז סָאװ
 געוו ן'פיוא זיא
 ןטנוה סיוא ןרָאוװעג
 ,טנוז ןוא ט'כאלמ

 .ךיד הּפוח רעד וצ טײלגַאב

 .טכַארבעג ןוא טיײלגַאב
 .טיירג ןיוש זיא צלַא
 .טכַארּפ רעביא טכַארּפ
 .דיירפ רעביא דיירפ
 .ןענערב טכיל-ןיבשוש
 ןענענעג ,רעדניק

 !הּפוח רעד וצ טוט
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 ,םולש ןופ םירש

 ,ור ןופ ןרַאה
 !םיניבשוש עטוג
 !וצרעד ריא טגָאז סָאװ
 ןטנוה םוצ ריא טגָאז סָאװ
 !טנוזעג םוצ יבַא
 ,טנוז ןוא ט'כאלמ רע

 .תוכרב יד ט'נזח

 :ןייא רָאנ ךיז טקוק
 ,שינעטייוו רעד ןיא טרָאד
 ֿפָא ךיז ןלעטש'ס ואוו
 ,שינעטייב ןופ סעילַאוװכ
 ,דניק סָאד ןיוש טרַאװ
 :ןייז ןריובעג ףיוא טרַאװ
 ,טייצכָאנ רעד ןופ שטנעמ
 -- ןייז ןירוח-ןב טעוװ סָאװ

 !חישמ-סדא
+ 8 8 

 . . . רענעגרָאברַאפ גוויז
 רענעגרָאמירפ רעד טָאה'ס

 ןָאה רעטשרעביוא

 :טזָאלעגסױרַא גָאזנַא

 ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה צלַא
 .ןָא ךיז טביוה צלַא

 {1כ

 טשינ ביוא ;גנַאזעגכַאנ טייווצ

 -- ביֹוש ועציוַאוװוש רעז וצ קוק ךיא

 (ביוא :דיל עטשרע'ס)

 . .  רענעגרָאברַאפ גוויז

 . . . רענעגרָאמירפ ףור

 , לייוורעד רעבָא
 ...1 לייוורעד

 ביוש רעצרַאוװש רעד וצ

 ביוא :ןריױלרַאפ למרומ ןוא ךיא קוק

 !טשינ ביוא !שרעדנַא
 ...?טשינ ביוא
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 ט ׁשינ רעד ךימ טפרַאוו'ס ןוא
 ,ןיירַא רעדיוש ַא ןיא
 .ןירַא רעדיוש ַאזַא
 יתארק רצמה ןמ

 ...הי

 לוק ַא ךיז טדיינש סע ןוא
 :סױרַא ךשוח םענופ
 ט שינ רעד ךיד טפרַאוו'ס ביוא
 ,ןירַא רעדיוש ַא ןיא
 -- ,ןײרַא רעדיוש ַאזַא
 ,ןמיס ַא אפוג סָאד זיא

 ר י זַא





 לייטּפַא רעטרעפ

 סעטָא ןופ תולכיה ןביז
 רעדיל ערעדנא ןוא





 141 ו רעדיל ערעדנַא ןוא םעטָא ןוֿפ תולכיה ןביז

 לײטּפָא רעטרעפ

 רעדיל ערעדנַא ןוא םעטָא ןופ תולכיה ןביז

 םעטָא ןופ תולכיה ןביז

 ןיבק-ילעב יד ןופ דיל סָאד :רעדָא

 (רהוז-ינוקית ןוֿפ ויטָאמ ַא ףיוא)

 ,ייווצ םישישי ךעלעזייא עליטש ףיוא ןטייר

 .אתיירואד-ןיזר ןיא עטנווװַאהַאב

 ייווצ סעילוק ףיוא שינעפעשַאב ַא ןעקניה וצ טמוק
 :עסייוו יד םינקז יד רַאפ גיונרַאפ ַא ךיז טיג ןוא
 | !ריא טייר ןיהואוו ,ןנבר

 .רעטייוו ַַא זיא ךלהמ רעד .ןיהואוו ייז ןגָאז

 !ןעיירעכירק יד ךייא ןגיוט סָאוװ :רע טכַאמ
 .רעביא ךעלעזייא יד ,ןנבר ,ָאד טזָאל
 ,רוביד-ידכ-ךות ןכַאמ אלא סע ןָאק'מ

 .ןיעףרה ַא זיא ףַאשַאב רעצנַאג רעד לייוו

 רעביא-עילוק ַא סעילוק יד ךיז ןביג ָאד
 .טילפ ןַאמ-עילוק רעד .ןעילפ ייֵז :עז ןוא

 ןעקניז רעילפ עריא ;טלעװ יד זיא טלעטשרַאֿפ)
 .(ןעקניה סָאװ ,יד ןענייז רעילפ עקנילפ ןוא

 -- טילפ ןיבק-לעב רעד
 :םינקו יד ךיז ףיוא טגָארט ןוא
 .טירדעבלַאז טילפ עמ

 םענייאניא טמוק עמ זיב ,טילפ עמ ,טילפ עמ
 ,לייה ַא ץעגרע ןיא
 ,לייה ערענעלק ַא ןענַארַאפ זיא ריא ןיא סָאװ
 ,לייה רערענעלק רעד ,רענעי ןיא זיא'ס ןוא

 ןענַארַאפ ערעדנימ ַא ךָאנ לייה ַא
 ,לייהבש:לייהבשילייה ַא
 ,ןלייה ךותב יױוַא ןעייג ןלייה ןוא
 -- דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאכָאנ ךיז ןרענעלק
 ןןלייצ ייז ןָאק רעוו
 ןענַאװ יב
 רעניילק ןימ ַאזַא לייה ַא ןיא טמוק עמ

 .ןלייט םוצ טשינ הדוקנ ַא יו
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 סדרפ ַא :םינקז יד ןעעזרעד ָאד
 םיסדרּפ רעביא
 .רעטנוב טייקינוז ןיא טילב

 רעטנורַא טפרַאוװ -- סעילוק יד טימ ןעמַאזוצ -- ףוג ןייז
 ,רעקניה רעקידנעילפ רעד
 ,רעקנילפ רעד ןַאמ-עילוק רעקידרעטַאלפ רעד
 ,םיתילט ןופ ןטסלעה םעד יו ,ףױרַא ךיז ףיוא טיצ ןוא
 .םעיײנילגָאֿפש ַא ףוג ַא
 ןוז עסוכ רעסיורג ַא רעביא
 .םייחל ַא סדרּפ רעד טכַאמ

 ,ןןָארט א סדרּפ ןיא טייטש
 ,ןָאנבױא ןיבק-לעב רעד ךיז טצעז

 תלהק טנפע
 :ןַא ןביוה ןצפעל ענייז ןוא
 ,תלהק רמא סילבה לבה

 .לבה לכה ,םילבה לבה

 ...ןָא ןיבק-ילעב ןעמוק זייוו'תונחמ ןוא
 ןטייקטלעטשרַאפ ידלַא ןופ

 ןָא ייז ןעמוק
 רעביא ךיז ןעוט ןוא סעילוק יד ןפרַאוװ

 ,ןטייקלעה ןיא עלַא

 ,ןָארט סעד סנסופוצ סיוא ךיִז ןצעז
 רעביא ן'רזח ,ךיז ןגיוו ,ךיז ןגיוב
 :לָאמ רועישיַא-ןָא קוסּפ ןקיבלעזמעד

 ,תלהק רמא םילבה לבה
 .לבה לכה ,םילבה לבה

 !לָאצ יד זיא ןביז ...ייז ןלייצ רעגניפ יד ףיוא ןוא

 ,סנייא -- לבה

 ,ייווצ -- םילבה

 .יירד -- ןעמַאזוצ

 .ריפ -- לבה לָאמטיײװצ ַא
 -- יינספיוא םילבה

 .סקעז טימ ףניפ

 .ןביז -- לבה לכה

 םורַא ןרעטַאלפ ןוא ןעמוק לגייפ עטלַא ןוא

 .ןבירטעג ןטניוו ןופ ,רעטעלב עקידלָאג יו

 יי ןשטַאּפ ןעלגילפ יד טימ
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 לָאמ רועישיַא-ןָא
 :וי ןּפַאלק ןעלבָאנש יד טימ ןוא

 .לַאצ יד זיא ןביז
 ,סנייא -- לבה
 ,ייווצ -- םילבה
 .יירד -- ןעמַאזוצ
 .ריפ -- לבה לָאמטייווצ ַא
 -- יינספיוא םילבה
 .סקעו טימ ףניפ
 .ןביז -- לבה לכה

 ןָארט ץפיוא רַאה רעד ,ןיבק-לעב רעטסטלע רעד ןוא

 ,ןָא דימת טביוה
 לָאמ ךעלטיא ןוא ,םיא ךָאנ -- עלַא ןוא
 :לָאצ יד זיא ןביז -- ןביז ייז ןלייצ
 ןיירד -- םילבה לבה
 ײנסַָאד ןופ ןוא
 ןסקעז -- םילבה לבה
 .ןביז -- לבה לכה

 קוסּפ סעד טָא רעסיוא :םישישי יד ןגערפ

 !ןןבירשעג טשינרָאג רעמ תלהק ןיא ןעד טייטש

 !עסיורג ַאזַא ךייא ייב החמש יד זיא סָאוװ

 זַאי זַא ,סָאו זיא !לבה לָאמ ןביז

 זהשוע וז המ החמשל

 .סדרּפ ןיא טרעוו ליטש

 ,ייז וצ ןקילב סנעמעלַא ךיז ןביוה'ס
 .תודרמ-תוכמ טמוק ךייא :טגָאז רענייא יו

 לעטש ַא ןיבק-לעב רעטסטלע רעד ךיז טיג'ס ןוא

 !אתיירוא ןיא עגולק ריא :טגָאז ןוא

 ...צלַא ןיוש טסייוו ריא זַא ,םינּפא ,טניימ ריא
 .השעמ יד ױזַא ט שינ רעבָא זיא

 לכיימש ַא טימ
 ,טנעה יד ייב ןָא ייז רע טמענ
 .לכיה ַא ן'וצ וצ ייז טריפ
 :ןבירשעג טפול טימ לכיה ן'פיוא טייטש
 ,ןביז יד ןופ לבה רעטשרע

 :םעטָא רעד ייז טּפַאכרַאֿפ
 ,לבה זיא לכיה רעד



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא | | 184

 .סעטָא רעטיול זיא
 ,טכַארּפבש טכַארּפ זיא קינייוועניא ןוא
 .םיטרּפ יד ןלייצרעדוצסיוא ךייש טשינ
 טכַאמעג טרָאד ץלַא זיא'ס

 (*.סעטָא ןוֿפ -- לבה ןוֿפ

 .רעטייווצ ַא לכיה ַא -- טָא ןוא
 :ןבירשעג טייטש םיא ףיוא
 .ןביז יד ןופ לבה רעטייווצ

 ,טכַארּפ יד רעסערג ךָאנ -- קינייוועניא ןוא
 .ןרעניד ךָאנ םעטָא ןופ זיא רע ןוא

 ,רעטרעפ ַא לכיה ַא ,רעטירד ַא לכיה ַא
 ...רעטסקעז ַא ,רעטפניפ ַא
 לכיה וצ לכיה ןופ
 .ןרענימ ךיז רדסכ סעטָא רעד טוט

 ןטעביז םעד לכיה ןיא
 :ןבירשעג טייטש םסםיא ףיוא)
 (ןביז -- לבה לכה
 טכַארּפ יד זיא
 יד-אל זַא ,סיורג ױזַא
 ,טכַארּפשעג ןרעוו טשינ ןָאק יז סָאװ
 ,טקילבעג שרעדנַא ךיוא טרעוװ יִז רָאנ
 .סעטָא ןָא זיא םעטָא רעד ןוא
 לבה םענופ טשינרָאג רעד

 ,רעשל-ןיא ַאזַא ,רעשל-ןיא טרָאד זיא
 ןטשינרָאג טשינ ןיוש זיא'ס זַא
 / ,צרַאה סָאד -- בלה :ןיוש זיא'ס

 .רעייפ ענעגרָאברַאפ'ס -- בהל :ןיוש זיא'ס |

 לכיה ןקיד'ילבה-לכה םעד טָא ןיא
 רעלדָא ןַא ייז ןיבק-לעב רעד טזייוו
 ,ןיורק ַא טלַאה סָאװ
 ,ערָאלק ַא טלַאטשעג-ביוט ַא -- ןיורק רעד ןיא ןוא
 הרטע רעד ןוא ריא טימ ןוא
 .רטעתמ ךיז רעלדָא רעד זיא
 ,טייקלעה סיורג ןופ הרטע יד זיא ץרַאוװש ןוא

 סַארגַאנַא ךיילגוצ זיא סע .טשינרָאג ןוא --- םעטָא :ןשטייט ייווצ טָאה לבה (*

 | .רעייפ --- בהל :ןופ ןוא ,ץרַאה סָאד --- בלה ןוֿפ
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 ,טייקלענש רעקידוועילפ סיורג ןופ הנוי יד טייטש סע ןוא
 .רעטַאלפ סיורג ןופ רשנ רעד טרַאטש סע ןוא

 ,םינקז יד טכיזעגנָא ן'פיוא ןלַאפ

 ,ןייטשפיוא ייז טסייה ןיבק-ילעב ןופ רַאה רעד ןוא
 :ױזַא טגָאז ןיבק-ילעב ןופ ּרַאה רעד

 תלהק ןופ קוסּפ ןטשרע ן'טימ ,

 רימ ןעיוב ,רימ ןעיוב
 .יוב ןקיביײיא
 תלהק ןופ קוסּפ ןטשרע ן'טימ
 רימ ןכַאמ ,רימ ןכַאמ
 .םעטָא ןרעטיול
 םעטָא םעד טָא טימ
 ,ףיונוצ רימ ןלעטש
 סעטָא םעד טָא טימ
 ףיוא רימ ןטלַאה
 ,םעטָא ןופ תולכיה יד
 ,ןטצעל םעד ,ייז ןופ ןטעביז םעד ןיא סָאװ

 -- סםעטָא רעד ןיוש טרעוו
 .ץרַאה סָאד רעצרעה ןופ ,רעייפ'ס ןרעייפ ןופ
 !םינינב ןביז יד ףיוא ףַאשַאב רעד רָאג ךיז טלַאה'ס
 םיטבש עשידרע יד ןשיווצ ךיוא ןַארַאפ
 ,םעטָא םעד ןכַאמ זדנוא ןפלעה סָאװ ,ענױזַא
 :םיא -| ַא הריצי ןייק ָאטשינ סָאװ
 -- אראה לע השענ רשא לבה שי
 .,דרע רעד ףיוא טכַאמעג ,םעטָא ןַארַאפ
 .םיקידצ ןופ סעטָא ,תוליפת ןופ סעטָא
 .טרעטשעצ רע -- טשינ טיוב םיעשר ןופ ,רעדיוו ,לבה רעד
 .םיקיזמ יד ןקרַאטש רקש ןופ סמעטָא
 הלבח-יכאלמ ןכַאמ סמעטָא ענעי ןוֿפ
 ,הללק ןופ ןדרע ,טײקיטכַאנ ןופ ןעלמיה
 ,םייוניע ןופ רעדנעל
 .רעטסיירט ןָא ןטלעוו
 :טגָאזעג טרעוו סמעטָא עכלעזַא ףיוא
 .םיעותעת-ישעמ המה לבה

 :ריא טסייוו ,םישישי ,טציא ןוא |
 ,םולח ןטסניד םעד ןופ רעניד ,ןטייקניד ףיוא
 ,ןעייבעג עלַא טקיטסעפדנורגעג ןענייז

  ,.םילקשמ עלַא ךיז ןטלַאה
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 רעטיול זיא טרָאװ ןייז סָאװ ,םענעי וצ ליואוו זַא

 ."רע טיוב םעטָא ןייז טימ ןוא

 ןיבק-ילעב ןופ רַאה רעד ױזַא טגָאז

 .םיא לעה-קיד'ריּפס טכייל םינּפ'ס ןוא

 ,ביוה ַא ךיז טיג רעטעביז רעד לכיה רעד

 ,ביוט רעד טימ ןיורק יד רעלדָא רעד טיג ּפַאכ ַא

 .םלענ טרעוו צלַא ןוא

 ,ןטרַאװ ךעלעזייא יד :םינקז יד ןעעז
 .םולשב געוו םעד ךישממ יז ןענייז
 ייז טימ זַא ,טשינ טסייוו רענייק ןוא

 .םילבה ןביז יד ןופ דוס רעד טייר

 חישמ ,דוד ,םדא

 עבש-תב ןוא יתחה הירוא ןוֿפ דוס רעד :רעדָא

 םילוגלגה-רפס ןופ ויטָאמ ַא ףיוא

 ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג זיא דוד ךלמ ןוא

 ןרָאי ענייז ןופ טכַארטעג טָאה דוד ךלמ ןוא

 .,ץ'עבש-תב ןופ ,ן'הירוא ןגעקַא ךערברַאפ ןייז ןופ

 לשמ ןגולק ןוא ןכעלקערש סינתנ ןופ

 .טיוט ןוא טנוב ס'מולשנא ןופ ןוא

 טכַאנרַאפ ןופ ןוא ,טכַאנרַאפ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ןטש רעד סיורַא ןידּוד וצ ליטש זיא

 !וטסייװ טשינרָאג ?וטסייװ סָאװ :טכַאלעג טָאה ןוא

 ,טרעיורטעג רעמ ךָאנ טסטלָאװ וד רָאנ ,טסרעיורט וד

 ... טסואוועג טסטלָאװ וד ןעוו ,ךלמ ַא

 .רעה ךיא :טגָאזעג טָאה דוד ךלמ ןוא

 :ןטש רעד טדערעג קיד'נוחצנ טָאה'ס ןוא

 רעבָא ,ןרעוו רעזיילרעד טנָאקעג טסטלָאװ וד

 ןעמוקעג זיא'ס ןוא -- וצרעד טזָאלרעד טשינ בָאה'כ

 .דרָאמ וצ רָאנ ,הלואג וצ טשינ

 טדערעג ןוא -- טרעדיושעג טָאה דוד ןוא

 ,דוד ךלמ :רעטייוו רבד-לעב רעד טָאה

 ,עבש-תב ריד רַאפ זיא .לוגלג ס'מדא טסיב |

 ,הוח רעטומ רעטלַא רעד ןופ לוגלג רעד

 א קיבייא ןופ טמיטשַאב ןעוועג
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 זןַאמ ריא ןעוועג זיא סע רעוו וטסייוו ןוא
 ,שחנ רעד ןעוועג זיא ,יתח רעד ,ןַאמ ריא
 הוח יד טָאה סָאוװ ,טכענק ןיימ ןופ לוגלג ַא
 םדא יז טָאה'ס רעדייא ךָאנ טקיניירמוארַאֿפ |

 ןוקית ןבעג וצ טפרַאדַאב טסָאה .ןפָאלשַאב
 ...ךיז ייס ,םיא ייס ,ריא ייס

 םיא ףיוא ךיא בָאה לָאמַא :סייוו ... שחנ רעד
 ...ןטש רעד ,ךיא -- ,ןטרָאג ןיא טרָאד ןטירעג
 ,ןוימד ן'פיוא .ןוימד רעד זיא שחנ רעד
 ןטירעג ךיא בָאה םיא ףיוא ,םענעגנַאלש םעד

 ןוימד רעד טָאה סע ןוא -- רעשרעה ַא טייר'ס יו
 .טולב ס'הוח טיפושיכי'רַאֿפ

 ןעוועג טא שחנ םעד ןופ תוימינפ יד
 ...יתח םעד ,ןַאמ ס'עבש-תב ןיא לגלוגמ
 ,לָאמנייק ךיִז טרירעגוצ טשינ בייוו םוצ טָאה רע
 ,ןוקית ברע ןיוש ןעוועג זיא רע לייוועב

 ,לוגלג סענעי ןיא ןעוועג זיא רע לייוועב
 . . . ןייז רעטצעל רעד טפרַאדעג טָאה סָאװ

 :יירד שטייט זיא םדא -- וטסלָאז ןסיוו ןוא
 ,דוד -- תלד רעד ןוא ,סדא -- ףלא רעד
 -- חישמ ןוא םדא .חישמ -- םמ רעד
 !דוד ךלמ ,ללכנ ריד ןיא ןענייז ייז
 -- ,דוד ךלמ ,ןסיוו ייז -- ,ןילַא וטסטלָאװ
 .ןייז חישמ טנָאקעג ןיילַא

 ...ןָאטעג טשינ ןטרַאו טסָאה וד רָאנ

 -- !סָאװ ףיוא
 .דוד ךלמ רעד טגערפעג קיסעמוא טָאה
 -- .ןטש רעד טגָאזעג טָאה -- ,ןע מעוו ףיוא :טסניימ וד
 ,ןוקית ןבעג יתיח סעד טָאטשנַָא !טָאג ףיוא
 ...קילייא סיא טקישעגקעװַא טיוט םוצ וטסָאה
 !טיוט ןבעג געמ טָאג זיולב

 ,לֿפַאצ ַא ריא וצ ןָאטעג טסָאה וד רָאנ יוו
 ,ןריפ ןעמונעג ךיד ,ןטש רעד ,ךיא בָאה
 הוואת .ןזָאלרעד טשינ ןוקית םוצ ידכ

 ,יתיח םעד -- סיוט ,ץ'הוח ןבעגעג וטסָאה
 .ןיילַא ְךיִז -- קילגמוא ןוא ךערברַאפ
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 -- טרַאוװעג וטסטלָאװ !טנָאקעג טשינ ןטרַאוװ טסַאה
 ,דוד ךלמ ,לאוג רעד ןעוועג וטסטלָאװ
 רעדניצַא !ןעועג ר י מ טלָאװ ךָארב-ןוא-ךַא ןוא
 ,ןטש רעד ,ךיא ןוא ,ריד וצ ךַארב-ןוא-דָא זיא
 .ןרעמ קיטייװ ןייד וט ןוא -- דוס םעד סיוא ריד גָאז ךיא
 !ריד ןופ ךַאל ךיא ,שטנעמ ןופ ךַאל ךיא

 טכַאנרַאפ ןיא טערישטשעג ןייצ עסייוו טָאה'ס
 .ןגיוושעג טָאה דוד ךלמ .ןטש רעד
 . ..ןטכייל ןעמונעג גיוא ןייז טָאה גנולצולּפ ןוא
 ןןבילבעג דניז ַא זיא םדא ןופ דניז יד ,,
 .ןבילבעג ךיוא ךָאד זיא -- חישמ -- םמ רָאנ
 יָ!ןייִז טשרע ףרַאד םדא ןופ םמ רעד

 ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארַא טָאה ןטש רעד
 רעטיצ ַא ןוא ,ס'דוד רעטרעוו יד טָא ייב
 ,הרדשה-טוח ןייז ךרוד ןפַאלעגכרוד זיא
 .ןטלַאק ַא םיא ןיא זיּפש ַא טקעטשעגניירַא
 :טלמרומעג טכרָאפ טימ ןוא ןענַאטשעג זיא רע
 ...ןייז טשרע ףרַאד םדא ןופ םמ רעד

 םילמשח יד ןופ דיל סָאד

 סעלַא רעביא ךיוה ,ךיוה

 קידרעהפיוא-ןָא ןרעקַאלפ

 | .םילמשח

 .קידעפיול ךיז ייז ןדיירעצ טָא ןוא ייז ןגייווש טָא

 ,םיא-ןופ טָא -- דובכ-אסכ םורַא ןפיול ייז

 .םיא-ן'וצ טָא

 ,רעכעה ןרעדנַא ןופ רענייא

 לובמ ַא -- ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 .עקירילָאקה-לכ ןרעייפ ןופ

 ,לבקמ ויא ייז ןופ רענייא רעדעי

 ,ךָאנ הגשה ןייז טיול

 דובכה:אסכ ןופ תודוס

 רעביא ייֵז טרעפטנע ןוא

 רוביד ןקיטסַאה טימ
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 ט'איבנ ןוא טרעדינ רענעי :רעעז םוצ
 ןותחתה-סלוע סעד ףיוא
 למשח רעד סָאוװ ,סָאד
 דובכה-אסכ ןופ טָאה
 .ץ'טכארבעג

 -- ףיױרַא רעעז ַא טמוק

 ףיולעג ןטימ ןיא למשח רעד םיא טיג

 ךָאקעג ןוא
 .יא רעגַאב ןייז ס ָאוו ,ןקיטסַאה ַא גערפ ַא

 עזיור ןוא עצרַאוװש ןוא עסייוו ןרעייפ ןופ טמוק גערפ רעד

 -- ךַָאנ ַארַא'ס סייוו רעוו ןוא

 .הזוח רעד ןרעפטנע זומ טיײיקיטסַאה טימ ןוא

 ,לענש יױזַא ןבעגעג טרעוו הבושת ס'למשח םעד ךיוא ןוא

 לעטש רעד ףיוא ןֿפַאכ וצ יז זַא

 .רער ָאוו ַא ןוא רעצנַאג ַא רָאנ ןעק

 רערָאנש רעקיד'הֿפצוח השעמ זַא ,טפערט

 ,רקיע רעד טלעפ םיא סָאוװ ,רענייא טמוק

 ,םילמשח יד זיב ךיו טע'בנג'רעד סָאוװ ,רעכַאמנצנוק ַא

 .רעקיש ַא ןָא חילש רעטדערעגנייא ןַא

 .רעקיטש טסייר ,ן'תוזע טדער ,ןרַאנסיױוא רע ליוו תודוס

 קוק ןייא טימ םיא טנערברַאפ

 !למשח רעקידנרָאצ ַא ,רענערָאוװעג-סוטש ַא
 :םיא לַאפַאב ַא תוּפילק ןביג'ס ןוא ףוג רעטיוט ס'מענעי טלַאפ

 .לָאמ-שַאנ ַא ,ייז רע זיא לָאמטכַאנ ַא

 ב

 . ..םילמשח יד קיבייא ,קיביײיא ױזַא ןפיול

 :ןענערב רעייז ,ןפיול רעייז ןענַאוו ןופ

 ,ןענעקרעד וצ רערעמ צלַא טָאג ,קשח תמחמ
 ייד ןענערב ןוא ייֵז ןפיול
 ייז ןענעק רעבָא ןענעקרעד
 :רָאה ַא טשינ רעכעה ,הגרדמ ןייֵז טיול רעכעלטיא
 !רעבירַא טשינ למשח ַא ןַאק ביוהפיוא ןייז ןופ ץענערג יד
 הניחב ןייז סָאו ,איבנ םענעי רַאפ זיולב

 רעביא למשח רעד טגָאז ,טנעָאנ רענייז וצ זיא
 ,הניכש רעד ןיא גישמ זיא רע סָאװ
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 .י- רעטייוו טשינ ןוא -- ןענַאד זיב ...ןאכ דֹע -- ןיוש ןוא

 רע טרעגַאב גנַאלרַאֿפ ןייז ןופ ןרעייפ יד טימ

 ...רע טדייל ...טשינ ןעק רע רָאנ ,הגשה ןייז ןעגנירּפשרעבירַא

 ,רעטרעוו עקידנזיורב ,רע טדער טפַאשקנעב ןופ דייר

 -- טביירט הקושת יד .רעקיטסַאה ךָאנ ףיול ןייז טרעוו'ס ןוא

 .טביילב רעבָא ץענערג יד

 ,גנונעקרעד ןיא עסיורג קידלַאװג סםילמשח ןַארַאּפ

 .רעגערפ יד וצ תובושת עטסכעה ןביג סָאװ

 .דייר ס'למשח ַאזַא ןעמענַאב עטסקילייה יד זיולב

 גנונערב עקידנזיורב ס'למשח ןימ ַאזַא

 ,קיגעוַאב ױזַא ןרעכעהיךָאנ םוצ טּפַאשקנעב ןופ טרעוו

 .טייטש למשח רעד :ןטכַאדסיוא ךיז ןַאק סע זַא

 ןעור ...םילמשח יד ןעקנעב קיבייא

 ... תלוכיב טשינ למשח םוש-ןייק זיא טָאג ןיא

 זיא ליואוו
 ,תויח ענעי -- ,שדוקיתויח עקיד'תוימינֿפ יד

 זיא ליױהרַאפ רעייז סָאװ

 ס'היווה ןיא ףיט

 .םינפלו-ינפל
 ,בושו-אוצר ךיז ןגָארט טשינ ןפרַאד ענעי

 ,ףיולעג ןצנַאגניא ,הקושת ןצנַאגניא

 ...םי א ןוצ ,םיא ןוצ ןבירטעג קיבייא

 .י- ןעקנעב טשינ ייז ןפרַאד ,סרעכעה צלַא ,סרעכעה ךָאנ

 ,םענייק טשינ תובושת ןייק ןביג ייֵז

 .ןעקנעש טשינ ןפרַאד ןוא ןעמענ טשינ ןפרַאד

 ,טייקיצנַאלג רעטסקיאור ןיא

 טייקיצנַאג רעטסלופ ןיא

 ,טייקיצנייא רעד ןוֿפ

 .רעגעלעג רעייז זיא

 ,םילמשח יד שרעדנַא

 רעגערט עקיקירוצ-ןוא-ןיה יד

 * - . ןעגנוגערפ ןופ ןוא סרעפטנע ןופ

 !םילמשח יד ןופ עקיבייא טפַאשקנעב ,א

 . !ןעגנֹוגעװַאב עקיבייא ןופ ףיול-לבריוו ,ָא
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 ירצמ רעד
 (םילוגלגה רפס ןופ ויטַאמ ַַא ףיוא)

 ,ירצמ רעד ןעזרעד ן'השמ טָאה סע ןעוו ןוא
 ,דיי סםעד ןגָאלשעג טָאה סָאװ
 ןקילב עקידרעייפ טימ רע טָאה
 .ןוקית ן'השמ ייב ןטעבעג

 ,ירצמ םעד ןעזרעד השמ טָאה סע ןעוו ןוא

 ,דיי סעד ןגָאלשעג טָאה סָאוװ

 ,ןיק ןופ לוגלג רעד זיא'ס :טסואוועג רע טָאה

 .ןעיירפַאב סיא לָאז עמ ליוו סָאװ

 ירצמ סעד ןעמונעג ןגָאלש השמ טָאה

 ,םש רעקיצרעפ-ןוא-ייווצ סעד טימ

 ןעקנַאָד םיא ןָאטעג ןגיוא ס'מענעי ןבָאה

 .ןעקנַאצ ןעמונעג ןבָאה ןוא

 ירצמ רעד ןלַאפעג רעטיוט ַא זיא'ס ןוא

 .סעלק ןייז ןופ סױרַא זיא ןוא

 ,וצפיורַא טקישעג השמ סיא טָאה'ס לייוו

 .וצ בוט ןייז וצ ער ןייז ןֹופ טקישעג

 ירצמ םעד ןופ דוס רעד ןעוועג זיא סָאד טָא
 .דיי סעד ןגָאלשעג טָאה סָאװ

 םדא השענ /

 רעד

 .קלָאֿפרַאֿפ גנוי ַא וצ טדער טָאג
 .שטנעמ ַא ןריובעג ןוא ןייג רימָאל -- ,טָאג טגָאז -- ,םדא הׂשענ
 -- רעייטשוצ רעסַאוװ:טימ-למיה סיא ביג ,ןַאמ ,וד
 -- דרע סיא ביג ,בייוו ,וד
 ,רעייפ ןיימ ןופ קנופ ַא טימ ,טסייג ןיימ ןופ טסייג טימ ןוא
 .םיא דָאנג ןיימ ןעקנעשַאב טעוו

 .שטנעמ סעד -- עבלעוסָאד ךָאנ צלַא ףַאש'כ
 .ןפַאש ךייא ןרעל ןוא םיֿפתוש רַאפ ךייא סענ ךיא
 .םידגב ףרַאד המשנ ןייז

 !שטנעמ סעד ןעיֹוב רימָאל
 !םדא השענ

 םידימלת יד וצ טדער לבוקמ

 -- ךייא ןופ רענייא רעדעי זיא סע לוגלג ןטלפיוו ןיא
 ,רָאו ךיא עז ,רָאלק ךיא עז
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 .ןפָא ךיא עז
 ,רָאי לפיוו ,רוד לפיוו ,סייוו ךיא ןוא

 ,ךייא ןופ רענייא רעדעי רימ וצ ןעגנַאגעג זיא'ס

 .ךייא ןופ רעניילק רעד יו ךייא ןופ רעסיורג רעד

 .ןפָארטעג עלַא ךיז ריִמיָאה טציא

 ,יײלרעלַא תומשנ
 :ץ'קדה-ןמ-יקד ַא ןינע ןַא תמחמ ָאד ךייא ףרַאד ךיא

 ידכ ,ןוקית ךייא ןבעג
 | -- ןקתמ אפוג ךיז ןייֵז וצ

 !ןעיירש ןוא ןסַאג ףיוא ןפיול שטָאכ !ןוקית ךיא ףרַאד ,יואלייוו

 ,ךייא ןופ רענייא רעדעי ףרַאד'ס יו ןוקית רעמ

 :ךייא ןופ רעניילק רעד יוו ךייא ןופ רעסיורג רעד

 .ןיק -- זיא הניחב ןיימ סורָאװ

 םעלב

 ,טֿפול יד טגניז סע ןעוו ,רעמוז ןופ געט ןיא
 טוואורּפ רע :רָאפ ריד טמוק סע .ןייטש ַא םוטש טגיל
 ןעגנַאפעג םיא טָאה'ס .טסיזמוא רַאנ ,ןעגניזוצטימ
 .שינעמוטש ַא

 ןעגנַאגרַאפ-גנַאל ןרָאי ןיא
 .רעטרעוו עצלָאטש ןופ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא
 :רע טרעמ רעטרעוו סָאװ ,םעד ןופ ףָארטש יד זיא סָאד
 .םיא ליטשרַאפ ַא ןעמ טיג תורוד-ירוד ףיוא
 / !גייווש ןוא -- ןייטש רעוו

 רענייטש ןשיווצ זיא ןייטש ַא

 רענייש ןופ רַאה רעד ,דייר ןופ רערעביוצ רעד ךיוא ןרָאוװועג

 .סעלב רעקיטפַאהקלַאש רעד ,יירעטרעוו

 ןדע ןיא ןטרַאג םוצ ריט יד -

 ,ףיט רָאג ,ףיט טרעדינעג ךיז ןיא רימ ןטלַאוװ

 .הלֿפכמה-תרעמ יד טנפעעג זדנוא ךיז טלָאװ

 -- אליממ ,ךיז טנפעעג יז טלָאװ ןײלַא ךיז ןופ

 .ףיט רָאג ךיז ןיא ןרעדינ ןלָאז רימ ןעוו

 ,טייוו טעה ןעמעלַא זדנוא טריפעג זדנוא ןיא לייה ענעי טלָאוו'ס
 .ןדע-ױג םוצ ,בױהנָא םוצ ,געוואוצקירוצ טריפעג
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 ,ןדײשטנַא לָאמעלַא-רַאֿפ-ןייא רָאנ ךיז ןפרַאד רימ
 ... טייו טעה טריפעג סע טלָאװ . . . ףיט רָאג ןרעדינ וצ

 ןטרָאד) הלּפכמה-תרעמ רעזדנוא ךרוד לייוו

 ,טעה-טעה געוו ַא טייג (ןעור תובא עלַא ואוו

 .אטח ן'רַאֿפ הוח-םדא וצ ,ייז וצ געוו ַא

 -- טרָאד .טייקלעה רעד וצ געווסיוא רעד טרַאװ טרָאד
 .ןטרַאג םוצ ריט יד

 ץרַאֿפרעד יד ןוא ןעיַאמלַאה יד ןופ :רעדָא ,יזח את

 תויה

 ,רַאפרעד ןייז טָאה יאמלה רעדעי יו
 (!סיוא טשינ ןרַאנ יד טגָאז) ָאטשינ צעגרע ןיא זיא
 .רַאנ רעקיצנייא ןייק

 תעגושמ וליפא
 ,קיטסַאה ױזַא טעברַא סָאװ ,זיולב קיגָאל זיא
 ,קיטסַאנמיג רעשיטַאבָארקַא ןימ ַאזַא טימ
 .ץ'רַאפרעד ןופ לגנָאשזד ַא -- טרעוו יז זַא

 ,ןרַאנ ןייק יוו םיעגושמ ןייק ָאטשינ
 :ןעיאמל עטרעפטנערַאֿפמוא ןייק ָאטשינ
 ,ן'רַאפרעד עטרעטנָאלּפרַאפ זיולב ןענַארַאֿפ
 ןייעמ ףיט ױזַא זיא ייז ןיא סָאװ

 ,ןיא רעד ,רע
 .ןעיירּפַאב גנורעטנָאלּפ רעד ןופ ייֵז טוט רע זיב

 יא סָאװ רקש
 ,סיפ ענייז וצ טפרַאװ תמא רעד סָאװ ,ןטָאש ַא
 .רקש רעד זיא

 ,ןַארַאפ רַאפרעד ַא זיא ןגיל ן'רעטניה
 -- ןַארַאֿפ רעצ ַא יא םיא רעטניה
 .רעקעדרַאפ ַא זיולב זיא רע ,רעלעטשרַאפ ַא זיולב זיא רע

 !טיוט ןוא

 לטנעוו שינַאּפש ןיד ַא

 ,ןטלעוו יד ןשיווצ

 ,טרָאד ַא ןוא ָאד ַא ןשיווצ
 ,טרָאד טשינ ןוא ָאד טשינ ןענייז סָאװ
 ,טרָא רעייז זיא טייקיצנייא רעד ןיא טרעיינ
 ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק'ס ואוו ,טייקיצנייא רעד ןיא
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 -- ן'רזג עלַא ןופ ןוא ן'רעצ עלַא ןופ

 -- ןעמַאמ ןייא ןופ רעדניק יוװ

 .ן'רַאפרעד עלַא
 -- רַאֿפרעד ןוא
 ייג ךיא זַא וליפא -- ךלא יכ םג

 ,איגב
 ,לָאט ןיא
 -- ,תוומלצ ןופ -- תוומלצ

 .סעװָאטַאק ַא תוומלצ רעד וליפא זיא
 ,דיירפ ַא םיא ןיא ןַארַאפ זיא'ס
 :ןרַאפעג טשינ-וצ טכַאמ סָאװ
 טײלגַאג ךימ ןוא -- ייג ךיא

 .ןירַאּפרעד רעביא רַאפרעד רעד

 רעביירט-לוייא רעד

 ,ןכַאז ליפיוזַא טסואוועג טָאה רעביירט-לזייא רעד
 טפַאגרַאֿפ םיא ןבָאה אבא בר ןוא רזעלא בר זַא

 !וטסמוק ןענַאוװ ןופ ןוא וטסיב רעוו :טגערפעג

 ,רעביירט-לזייא ןַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןיב ךיא --

 - .גיניק רעד רַאה ןיימ טלָאוװעג ױזַא טָאה'ס לייוו

 :.ייווצ תויתוא טימ ךימ רע טעוו ןענױלַאב

 -- שי :סע טכַאמ ןעמַאזוצ ;ןיש ןוא דוי טימ

 .ןיײז-ןַארַאֿפ ע'תמא סָאד

 ןענַאװ ןוֿפ ןוא

 .יתוּבר ,ןגָאז ךיוא ךייא ךיא לעוװ -- סַאטש ךיא

 / '' == ןַארַאּפ זיא םערוט רעקידנעילפ ַא

 םערוט םענעי ןיא טניואוו'ס .ךיא סַאטש ןטרָאד ןופ

 .ןַאמערָא ןַא

 ?ןַאמערָא רעד זיא רעוו --

 -- עטַאט ןיימ .רומח-לע-בכורו-ינע רעד -- |

 .לודגה-סי ןיא ןעוועג רע זיא שיפ ַא

 ןלודגה-סי ןיא שיפ ַא --

 ,רעטלַא ןַא ,ָאי -- |
 ןעגנולשרַאפ .רָאג זיב סיורג ןוא רָאג זיב טלַא

 שיפ עלַא רעניימ עטַאט רעד טָאה

 ,שירפ ןוא צנַאג ןזָאלעגסױרַא קירוצ ייז ןוא

 .ןדָאנג ןיא טקייוועג ןוא ןדָאבעג ןייר
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 ,אבא בר ןוא רזעלא בר ןבָאה ָאד

 ,עטּפילברַאפ רעמ ךָאנ ןוא עטפעלֿפעג רעמ ךָאנ

 . לוק ַא טשרע ,רעטייוו ןגערפ םיא טלָאװעג
 ,םוא ךיִז טרעק ןטנוא ןופ :טרעהרעד ךיז טָאה
 .אתביתמ רעטשרעביוא רעד ןופ רעטכיל ריא
 טרַאוו סע !עלופטכַאמ סרעמַאה ריא ,קירוצ
 ,רעטסיימ-בעוועג רעד דובכ ןופ לוטִׁש ןכיוה םייב

 קירוצ טמוק .ןרילָאק יד ןופ רַאה רעד |
 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טניפעג ריא ואוו ,םוטעמוא ןופ
 -- == -- טלעטשרַאֿפ םוא טייג ריא ואוו ,םוטעמוא ןופ

 .ןדנואוושרַאֿפ זיא רעביירט-לזייא רעד ןוא

 רעילעשַארַאטס ןרהא 'ר
 ,הקיתשה ,ךובתי ,וב

 ,לתושש ימו
 ןיא רעילעשָארַאטס ןרהא 'ר) -- ,קתוש ימ ינֿפבו
 .ץייולה תדובע ,, ןייז | !אוה לכה

 ,טגייווש רע סָאװ הקיתש יד ,טגייווש סָאװ ,רעד
 --- ןגיוושעג טרעוו'ס ןייזייב סעמעוו ןיא ,'ועד ןוא
 ןגייווש ןיא סע ןענייז ןכַאז יירד ערעדנוזַאב
 .ןגיה םעד ,ןטשרעטנוא סעד

 ,הקיתש ס'טָאג ןיא תוניחב עלַא יד סנייא ןרעוו'ס רָאנ
 :קיסיורד ןרעוו טשינ רָאה ַא ןָאק יז סָאװ

 ,הקיתש יד ייס זיא יִז |
 ,ןגיוושעג טרעוו ןייזייב ןייז ןיא סָאװ ,רעד ייס
 .קתוש רעד ייס

 ,עילעּפַאק יד סינפוא ןוא םיפרש ןופ טביול
 ,עילעשַָארַאטס ןופ ןרהא בר טביול
 ,עכיוה ןוא עטשרעטנוא ןביול

 :ור יד טביול ,סערוטש רעד טביול -

 ךומכ ימ

 ...ןוד יו קידעגייווש זיא ,טָאג ַא ,רעוו -- םימלאב

 סָאװ ןוא ןסיוו ץטימ סנייא טרעוו סָאװ ,דיירפ רעד ןופ
 סנקלָאװ ןיא לָאמַא ךיז טקעלּפטנַא

 טרובעג ןופ ןייּפ ךרוד
 .דניק ריא רעטומ יד סייוו !
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 הטרח ןופ ןייּפ ךרוד
 .דניז יד ןעמ סייוו
 ?טנַאה ןייד וטסייוו ןעוו
 .ייוו ריד טוט יז ןעוו
 ָאד ויא ןסיוו ליפיוו
 !יירשעג ןייא ןיא
 !טסיײיג ןייד וטסייוו ןעוו
 ןסירעצ טרעוו רע ןעוו
 . . . ןייּפ ןופ ,ןייּפ ןופ
 .ןסיוו סָאד זיא ןייּפ יד

 :טפערט לָאמַא -- טפערט'ס רַאנ

 טפעלּפעג ןייטש טסביילב וד

 .טכַאנרַאֿפ ןופ טכַארֿפ רעד רַאֿפ

 ןענערב סנקלָאוו טסעז

 ,קיד'החמש ַא סעּפע ןופ

 .ןענעקרעד טצעל
 ט'בוט-סוי למיה רעד

 :סייה:קירילַאק

 ,ןסיוו סָאד זיא דיירפ

 סייוו רע סָאװ

 ,ףַאשַאב ןוא גָאט ןגעוו

 -- דנע ןוא בײהנָא ןגעוו

 טכַאל ס'נייז ןסיוו סָאד

 .טנעקרעד ןכַאל ןייז ןוא

 ןקיטכַאנרַאפ למיה ךרודי

 ןסירג ךיד טזָאל

 דיירפ יד ואוו ,טלעוו ַא

 .ןסיוו ן'טימ סנייא טרעוו

 ןועמש יבר קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא'ס ןעוו ןוא

 ,ןועמש יבר קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא'ס ןעוו ןוא

 אייח בר דרע רעד וצ ןלַאפעגוצ זיא

 :ןטלָאשעג ךיילגוצ יז ןוא טשוקעג יז ןוא

 ,האירב עקיד'הפצוח וד ,דרע עטסיוו וד

 .ןעמיר רענייד תועשר רעד טימ ךיז טסוט וד

 ...ןטלָאּפשעצ ריד ןיא ןלייז-טלעוו ןרעוו סע
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 זיא ריד ןיא זַא ,ןשוק טשינ ךיד ךיא לָאז יו
 !תורישע ס'טלעוו רעד רָאג ןוא ס'טלעוו רעד טכיל סָאד -

 ןגעמ יווװ !ךיד ןטלעש טשינ ךיא לָאז יוו ןוא

 :ץיאחוי-רב ןביור ענייד ןדמַאז יד
 ןגעוורעד ךיז הוואג ןייד ןיא וטסנָאק יו
 ,ןגעמרַאפ עטסרעייט'ס ןעמענוצקעווַא

 (יטרעיינ ענייז סיתוכז יד ןיא סָאוװ ,רַאה םעד

 ?ץהעש יד ןוא ןרָאי יד ,ייז ןבעל

 "!דרע-יילב עיורג וד ,טכיל סָאד קירוצ ּפַא ביג

 םוטּפַאר ןוא .ליטש אייח בר טביילב עגר ַא

 םיא טּפַאכרַאפ דיירפ עילַאוװוכ ַא .ףיוא ךיז רע טלעטש

 ,ןסיררַאפ ךיז ייב ייז טשינ,, :סיוא טפור רע ןוא

 !ןגיל ,ןגיל זיא'ס !דרע עקיד'רקש יד

 .ןגיל טשינ ריד ןיא ןלייז-טלעוו ןענַאק סע

 ,"ןסילשרַאֿפ ןע'נועמש בר דמַאז טשינ ןָאק סע

 רעמ טשינ ןוא רעוט ַא

 בעד

 ,רעמ טשינ ןוא רערט ַא
 ,רערט עקיצנייא ןַא
 -- רָאװ ןוא טושּפ זיא סָאװ
 .רָאגבש-רָאג זיא ןוא

 ,ביוטשבש ביוטש ןיב'כ

 ביוה ַא ךימ וט'כ רָאנ

 רעד ןופ חכ ן'טימ

 :רערט רעקיצנייא רענייר

 תוליפת ןביוהפיוא ןָאק יז

 ךיוה ױזַא ,טייו ױזַא

 .תוליצא זיב יוו

 םערופ סיכלמ

 ;זיא שיילפ-ןוא-טולב ןייד סָאו ,טסייוו
 רעדילג יד ןענייז טנדרָאעג

 .תישארב-ירדס יד טיול

 .ןיולב == (לַאפ סעד ןיא) טרעיינ (*
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 .-- למיה סעד ייז רעביא טסניורק וד זַא
 .רעדינ יד ןקתמ וטסיב
 רעדילג ענייד ןרעוו'ס ןוא

 .,רעדילשעג ַא לרעּפ ןופ יו
 . . .רודיס ןייד ייז ןענייז -- טסנוװַאד וד זַא ןוא

 | ןגעוו ןופ

 .,רעדילג יד רעביא למיה םעד ןעניורק ןייד

 :טניולַאב וטסרעוו

 .טניורקעג ןברַאטש ן'כָאנ טרעוו רעדינ ןייד

 רעדירב יוװ

 ,ןגעקטנַא םיבורכ ריד ןלייא |

 .ט'הבהל-שאיעצ

 דובכ ּפָא-ןביג ןוא ערַאוװ ַַא םיפרש ןכַאמ

 !טיהרַאפ טיײקצנַאג ןיא ,םערופ ס'כלמ םעד

 דילג קיצנייא ןַא וליפא ביוא ,ייוו רָאנ
 !טנידעג טכעלש טָאה
 ,דניז ןייז ןגעוו ןופ ,ךיד טעוו עמ
 טסיג וד זיב ,קירוצ ןקיטּפָארַא דרע'רד ףיוא

 .ןוקית ַא רבא םענעי
 .ן'קירוצ ךיד טעוװ עמ

 טסיב וד ןענַאװ זיב
 - ...םור סיטָאג ךילממ םענעי דילג םעד רעביא
 -- םומ-לעב ןייק וצ טשינ טזָאל עמ
 !עצנַאג רָאנ ןרעוו טזַאלעגוצ

 סטכער תומשנ ,סקניל תומשנ

 ,ןעיָאװנָאק ערעטצניפ ןופ טײלגַאב ,ךיז ןביוה תומשנ
 .ןעיָאוו ןוא ןעיָאוװ ןוא
 -- ןעיָאװנָאק ערעטצניפ ןופ טיײלגַאב ,תומשנ

 .סקניל

 ןעיולב תומשנ ,ךיז ןביוה תומשנ
 | .ןעיוט יו
 -- ןעיולב תומשנ
 .סטכער

 -- רַאה םוצ ךיז ןעיצ עלַא
 ,ןהוכ רעטלַארוא ןַא יוװ ייז רעביא ךיז טביוה רע ןוא
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 רעד

 עטכער יד טנַאה ןייז טשטנעב'ס ןוא

 ,עטכערעג יד

 ,ןעיולב סָאװ
 עקניל יד טנַאה ןייז טשטנעב'ס ןוא

 ,עטכעלש יד

 .ןעיֵאוו סָאװ

 יירא

 םילשורי זיב טגעלפ ןעמוקוצ
 ,י"רא רעד
 .םילשורי ךיז ןיא רע טגעלפ ןעז ןוא
 ינק יד ןיא רעטיצ טימ
 :םולח ןיא יו טלמרומעג ןוא ןענַאטשעג רע זיא
 ...םולשבא די זיא טָא ...ןורדק לחנ ...םיתיזה רה
 -- טנַאו עקיד'ברעמ יד ,עקילייה יד טָא ןוא

 ...טנַאה רעד טימ ןעגנַאלרעד וצ ...לתוכ רעד

 !םולח ַא

 ,םירצמ -- ןיואוו ןייז רָאנ ,טָאטש-ריובעג ןייז -- םילשורי

 .ןיואוו ןייז ןעוועג תפצ ןיא זיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע זַא ןוא

 !ןיוש ןוא -- זיולב ןוקית רעטצעל ַא רָאנ טָא
 !םילשורי סיוא טזייל רע ןוא -- זיולב ןוקית רעטצעל ַא

 ,ריט ס'מילשורי רַאֿפ ןענַאטשעג רע זיא

 סופ ןייז זיא רעבירֵא טשינ רָאנ

 ריא ןיא ןייגוצניירַא .לעווש ריא

  .תושר ןייק ןגָארקעג טשינ רע:-טָאה

 -- ףסוי-ןב ןופ ׂשרוש ןופ
 -- אק סעד ןופ ןטכַאלש ןיא טלַאֿפ סָאו ,םעד
 :י'רא רעד ןזעוועג זיא
 / ,יד ןופ
 .םייסמ טשינ ןענייז סָאװ

 ,ירֿפ ןעגנַאגעג יי'רא רעד זיא טלעוו רעד ןופ ןוא
 | ,ירפ ןעגנַאגעג
 -- םירצמ ןופ ןעמוק ןייז טניז -- רע-טָאה ןטָארטַאב טשינ ןוא
 .םילשורי ןייז ,טָאטש-רעגַאב ןייז ,טָאטש-ריובעג ןייז
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 םעדָאֿפ רעד

 יאחוי רב ןועמש בר טגָאזעג טָאה

 :ןוז ןייז ןץ'רזעלא וצ

 ךיוא ךָאד טָאה הבשחמ

 ,גנַאלק ןוא לוק ,רוביד

 ,גנַאלק ןוא ךיז ןופ לוק עשז ביירט

 ,קנַאדעג ןופ וליפא ביירט

 ,גנַאל גייווש ,ךיוה גייווש ,ףיט גייווש

 .גייווש

 ,רזעלא טָאה ןגיוושעג

 .גנַאלק ןוא לוק ןבירטעג

 ,רזעלא טָאה ןגיוושעג

 .גנַאל ןגיוושעג ,ךיוה ןגיוושעג ,ףיט ןגיוושעג

 :יוזַא טגָאזעג -- ךָאנרעד

 ,שדקמ ןטשרעביוא ןיא -- עמַאמ יד הניב
 ...שדקמ ןטשרעטנוא ןיא -- רעטכַָאט יד תוכלמ
 ,ןייז וצ תוכלמ ,רעטכָאט יד תוכלמ

 .'עמַאמ רעד הניב ייב ןגרָאב ךיז רעדיילק זומ
 .ךימ !ץעמַאמ רעד וצ יז טקיש ןעמעוו

 ,ןעמַאזוצ ךיא דניב ןטנוא טימ ןביוא סורָאװ
 ,םדא-ןב רעד ,ךיא
 -- םעדָאּפ ןקיצנייא ןַא טימ
 .ןגייווש ןופ סעדָאפ םעד

 הגרדמ עטירד יד

 -- זיוה ַא :םנוב בר יבר רעד טגָאז
 .זיוה זיא הגרדמ עטסנעלק יד

 זיולב זיא סע :ּפָא ךיז טסרעדנוז

 .תיב-ינב'ס ןוא וד
 זיא יירטעג
 ,יז-זיא ןירעטיה ןייד ןוא בוטש יד
 .טלעושַאב ןוא טריטַאב ,טרעטצנעפַאב ןוא טנַאװַאב
 הזיחא יד וצ טמענ יז !סױרַא טמוק סָאוװ רָאנ
 .טלעוו ןיא

 .דלעפ -- ערעכעה ַא הגרדמ ַא

 ,טלעוועצ ןעגנַאז טימ
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 דיל

 ,טזָארגַאב רעטיירק טימ
 ,טזָאלב רעקיצריוועג ַא טניוו ַא

 .ןַאֿפש ןייד זיא יירפ ןוא -- טסייג
 םיוצ ַא רָאנ
 .ןאכ דע :טנ'קסּפ ןוא ךיִז טלעטש

 | .גרַאב -- הגרדמ עטירד יד

 :רע טדער ןטנוא סוצ ,רע טייג למיה סוצ

 .רעטעלק םוק -- טנַאה ַא ריד ַאנ

 .רעהפיוא ןָא ןביוה וצ ךיז רעגַאב'כ

 -- ףיױרַא םוק

 .רעפיורַא צֹלַא ןייג ןעמ טעוו

 -- ,םנוב בר יבר רעד טגָאז -- ,גרַאב ַא ןיב ךי א ןוא
 ריפ'כ ןוא
 .םינוקית וצ

 הדוקנ רעד ןוא ןיורק רעד ןופ

 ,ןיורק עקיכעלייק
 !ןיורק יד קיצעביז ןטייקיטכיל ןופ

 ןטלַארטשעצ סעד זיירק ןייד ןופ צץרַאה ןיא

 ,ןטלַאהַאב הדוקנ ַא זיא

 טזייֿפשַאב יז סָאװ

 .ןרָאג םעד לוגיע ןייד

 ,ןרָאק ןיא טלמערד סָאװ לטניוו ַא יו ,הדוקנ רענעי ןיא

 ,טסייג רעד רעטסייג ןופ טור

 ,ןיחור לכד אחור

 .ןכוז עלַא ןוא םיא ןפרַאד עלַא סָאוװ

 הנתמ ַא טלעוו רעד רע טיג לָאמוצ
 .עטנידרַאפ-טשינ ַא

 ּהדוקנ רענעי ןופ סױרַא טייג רע

 ךיז טּפערט ןוא

 ךיז טפעהַאב ןוא

 .אתניכש רעד טימ

 הדועס עשלמיה ַא לָאמטסנעד זיא טיירגעג
 ,ןיפכד לכ רַאֿפ

 סעילַאוװכ ןוא

 .סעילַאמַאּפ :ןעייל --- ס'אילמּפ ;עטניכש :ןעייל --- אתניכש --- .גנוקרעמַאב (*
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 ןרעסַאוו עטשרעבייא ןופ
 ,ןכייט עטשרעטנוא יד ןגיוז וצ ןביג
 ,ס'אילמּפ ןעגניז'ס ןוא

 ןכייווס ןוא
 .ןיד ןופ ןרַאה יד

 ןיחור לכד אחור זיב

 ,ןיֹואוו ןייַז ןיא םוא ךיז טרעק
 ,הדוקנ רענעי ןיא

 ,ןיורק רעד ןופ זיירק ןיא סָאװ
 .ןיורק יד קיצעביז ןטייקיטכיל ןופ



 לייטּפַא רעטפניפ

 ןפיורא יד וצ ןפארא יד ןופ





 15 || | ןפױרַא יד וצ ןּפָארַא יד ןוֿפ

 לײטּפָא רעטפניפ

 ןפיורַא יד וצ ןּפַארַא יד ןופ

 דניברַאֿפ ןוא הריתס

 (ןפױרַא יד וצ ןפָארַא יד ןופ :לײטּפָא םוצ טרָאװרַאֿפ ַא טָאטשנָא)

 ,ןפָא ןענייז תוריתס עלַא ס'המשנ ןיימ

 .ןטלַאהַאב טשינ ייז רָאט ךיא ןוא טשינ ןָאק ךיא
 טשינ ןטלעוו ענייז תוריתס ןָא ךָאד טלָאו ןײלַא טָאג

 ,ןטלַאטשעג

 .ןפָאלשעג טייקיבייא רעמוטש ןיא ייֵז ןָא טלָאוװ
 תוריתס עלַא יד ןיא רע טביילב רענייא רָאנ
 .(!סע ריּפשרעד :טלעוו ערָאג יד ריד וצ טפור סע)
 ,םינינב יד רעטכיד ַא ףיוא ךיוא טלעטש ּתוריתס ןופ
 :םיא -ןַָא טשינ ךיז ןעיוב סָאװ ןוא ענייז ןענייז סָאװ
 דניברַאּפ רעד -- ּפעדּכַאנ ,תוריתס יד -- טשרעוצ
 .דניק טימ בייל ,ךאלמ טימ גנַאלש ןופ יו

 :סנייא לײטּפָא-בוס

 רעיורט ןופ ןלָאט ןביז

 1913 ןיא ןבירשעג

 ןדניװשרַאּפ טיוט ןוא רערט ןעוו ,ןייז טעוו סָאװ ןוא
 ,דיירפ טימ טקעזַאב דרע עצנַאג יד טרעוו'ס ןוא
 ןןדניא טימ טקעדַאב סי ןופ ןיילּפ רעד זיא'ּס יו

 טייהרעליטש ןעקנעב טשינ ,שטנעמ ,וטסעוו יצ

 ?ןטייצ עזייב עטלַא ןופ ייוו ןוא דנואוו ךָאנ

 טָאג ַא ןָא למיה ַא דיירפ זיא ןייּפ ןָא
 .ןטייברַאּפ טשינ ןרערט ןַאק קילג ּפוש ןייק ןוא

 ךיל-טנגוי

 !ּלגענ ןגָאמרַאפ -- טסייה ןּסַאה

 ,ןטסַאהעג םעד ןופ ךרַאה םעניא

 ,ןטסַאק ןלופ ַא טסימ ןיא יו

 .לגענ יד טימ ןעלּבַארג קיבייא

 !ןביל רעשעב
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 לירֿפ

 ,לגענ ןגָאמרַאפ -- טסייה ןביל

 ,ןעגנירד ןטולב עדמערפ ןיא ךערפ
 .ןעגניווצַאב ןוא ןלַאפַאב ייז
 -- ,לגענ ןֿפרַאד ןביל ןוא סָאה

 !ןטכיד רעסעב

 ,לגענ ןגָאמרַאפ -- טסייה ןטכיד
 .,ןעגנַאלק ןביוו ,רעדליב ןעגנַאֿפ

 .ןעגנַאֿפ קיביײיא ,ןביור קיבייא
 -- ,לגענ טרעדָאּפ ןטכיד סָאד ךיוא

 !ןבעל רעסעב

 - ,לגענ ןגָאמרַאֿפ -- טסייה ןבעל
 .ןּפַאנש קיבייא טנוה-ריּפש ַא יו
 .ןֿפַאכרַאפ צנעי ,ןבָארגַאב סָאד
 .לגענ קיבייא ,לגענ ,לגענ

 !ןברַאטש רעסעב

 ץרעלדַאב ןופ

 ,לעג ןוא זייב ,ךיז ןיא גנַאלש ַא טגָארט סע

 - .ןָארט ריא -- צֹוַאה ןייז :רענייא ךעלטיא
 :ןָא םיא ףיוא טיירש יז -- ליוו ךיא :טגָאז רע
 !לעפַאב ןיימ ןגלָאֿפ וטסזומ !רעוורַאֿפיכ

 ,צנַאלג ןצרַאוװש לופ גיוא ןַא ןיא טבילרַאֿפ טסיב

 -- רעמרַאיל רעד רעגַאב רעד טולב ןייד ןיא טיירש סע
 ,רעגיילעצ ַא רימ ךיוא :יז ט'קזוח

 ,רַאמרַאמ ןיא צץירק ןוא ןזרעפ ריד ףיילש
 -- ,ץנַאלפ רעמיוב ןוא רעדניק ריד בָאה
 .רגּפ ַא טנייה ךָאנ רשפא טסיב :יז טגָאז

 ,גנַאלרַאפ ס'שטנעמ ַא ןייז טשינ לָאז'ס סָאװ ךָאנ

 -- ,הכרב-לזמ ךָאנ ,עביל ךָאנ ,טָאג ךָאנ
 החגשה רעקיבייא ריא רעטנוא
 ,גנַאלש עקיד'תועשר יד םיא טלַאה

 ּפמוטש ַא

 ,ןבעל :ןטָאש ןיא רוגיפ ַא ןַארַאפ
 ןרַאגיצ ןענָאילימ סיוא טרעכיור יז
 .עיינ ןענָאילימ ןָא טדניצ ןוא טכַאל ןֹוא
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 ,יורפ-ןסַאג יז ,יז טרעכיור שירעליואוו

 .היח עקיד'הוואת יד

 ,רַאגיצ רענעשַאלרַאֿפ ַא רעריא ןיב'כ
 סיפ עכערפ טימ -- רעטרעכיורעגסיוא ןַא פמוטש ַא

 .רַאשרַאפ ַא ןבעגעג ךימ יז טָאה

 טסיררַאֿפ ךיא גיל

 .טסימ ןיא

 טנֿפַאקוצ םי םעד הוח:סדא

 גנַאלש תרוצב .סי םענדָאמ ַא עז ךיא

 .ןטכַאנרעדפיוא עטלַאק ןיא רע טרעיוה

 טלַאֿפ ןוא םיא רעביא טרעטַאלפ סע :רעה'כ ןוא

 ,ןטכַאלש ס'עטכישעג-טלעוו רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 -- -- -- דלַאווג ןגנַאל-תורוד ַא ןופ ךליהּפַא ןַא

 ןרוגיפ ייווצ -- הוח-סדא ךיא עז סנּפָאקוצ םיא
 .טנעה עטקערטשעגפיורַא טימ ןטסַאמ עיורג יוװ
 ,םי רעד ייז וצ טדער'ס ןוא
 :םייס רעטלעטשרַאפ רעד ,ןומדק שחנ רעד
 !טדנעוועג סע זיא רימ ןיא טשינ זריא טנייוו סָאװ,
 עטצעל יד טשיװרַאפ ,רע זיא טשיװרַאֿפ -- טָאג וצ געוו רעד

 | !ןרוּפש
 | | -- ךיא
 -- ךיוק ןוא ךיוב םענירג ןיימ ףיוא ךיא ךירק עצנַאג תורוד
 ...ןכירקרעד טשינ ךיא ןָאק ןדע ןג ס'טָאג וצ קירוצ
 זריא ןוא
 ,ךיג ױזַא ןכירקרעד טשינ טעוו ריא ךיוא זַא ,ארבס ַא
 .ןכיגניא טשינ ןוא טציא טשינ זַא ,ארבס ַא
 !ןרימ וצ עקיבייא תונעט טימ ָאֹד ריא טמוק סָאװ
 רענייק סָאוװ ,טעבעג ַא ןיא טקערטשעגסיוא גיל ךיא ךיוא

 | ,טשינ טרעה
 -- -- -- "ריִט רעמוטש ס'טָאג ,רענעסַאלשרַאפ ס'טָאג רַאפ

 ָאטַאקַאטס }
 .טכַאנ עקיטנייה רעטיוט ַא טכירק ךַאד ן'פיוא
 .טכַאנ עקיטנייה רעטיור טיירש הנבל יד

 .טכַאנ עקיטנייה רעלעג טקניוו ןרעטמַאל יד
 .טכַאנ עקיטנייה רעלעק ַא ןיא טברַאטש ךעמע
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 .טכַאנ עקיטנייה ןכַאוװ ןרעיומ עלַא
 .טכַאנ עקיטנייה ןכַאל זיימרעדעלפ ןלעוו'ס

 תבט ןופ טכַאנ

 יוט-ןזַאג םענירג טימ
 ,ןרעטמַאל ַא ,טכַאנ-תבט ,ךיד טבלַאז

 ןרערט עניילק ענעריורפרַאפ טנײשַאב
 .יורֿפ-ןסַאג ַא ןופ גיוא ןיא

 ןפיול ןליוו ןיהואוו
 !סענעמיוק ענעקָארשרעד
 | זיא ןעמיור עצרַאװש ןיא
 .ןפוד-אצוי ַא ןעמיוק ַא ןרָאּפרַאפ

 ךעל'תובית-ישאר עטרעטיצעצ טימ יווװ

 -- רענעייל ןָא ,טסקעט ןָא תובית-ישאר --
 ךעלסיפ-יינש טימ קידלזיּפש-ךיג טפרַאוװ
 .רענעיינש ַא צל א

 -- ,צרַאװש:הטימ ,לָאמש-הטימ -- ,ענעשָאלרַאפ יד סַאג יד
 .תובצמ ןשיווצ יוו יינש ןיא טעשזדנַאלב

 -- ארַאה-ןטילש ַא ןעוו:טשינ-ןעוו ךיז טלקעלגוצ
 !תבט ןופ טכַאנ ,ןעגנַאלק יד וטסבָארגַאב

 ירד

 ,דלושמוא יד טדניוושרַאפ ױזַא טָא
 .יז טדניװשרַאפ ױזַא טָא
 -- יז טכוז סעּפע ,יז ףרַאד סעּפע
 יז טניפעג סָאוװ רעבָא
 עביל יד טמוק קישיור ןוא שַאר
 .יז טדניצ ןוא -- סַאלּפ ריא טימ

 ,דלושמוא יד טנירעצ ךיור ןיא ןוא

 .יז טנירעצ ױזַא טָא

 ,עביל יד טייגרַאפ יױזַא טָא

 .יז טייגרַאֿפ ױזַא טָא

 -- יז טכוז סעּפע ,יז ףרַאד סעּפע

 יז טייטשרַאפ רעוו רעבָא

 -- יז טכוז סעּפע ,יז ףרַאד סעפע

 .יז טציילפרַאֿפ ,טציילפ ןבעל'ס
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 ,עביל יד טייגרַאפ יױזַא ןוא

 .יז טײגרַאֿפ ױזַא טָא

 ,ןבעל סָאד טייגרַאֿפ ױזזַא טָא
 .סע טיײגרַאפ ױזַא טָא
 ,סע טכוו סעּפע ,סע ףרַאד סעּפע
 !סע טיײטשרַאֿפ רעוו רעבָא
 ,רָאנ טיוט רעד ןוא -- רבח ַא טכוז'ס
 .סע טײלגַאב טיוט רעד רָאנ

 ,ןבעל סָאד טייגרַאפ ױזַא ןוא
 .סע טייגרַאפ ױזַא טָא

 לאמס

 טעטש עסיורג ןופ צרַאה סָאד טֿפַאלק סע

 טעּפש זיב ירפ ןופ

 .ןיז-ילכ ן'ילאמס טדימש ןוא

 סַאג יד טגניז םיא

 ,סַאב ןטכידעג:טיישרַאפ ריא ףיוא

 .ןעיירש ייז קר -- םידש ענייז ןוא

 טלעפעג'ס) קידעכַאל טרעיול רע

 ,(טלעוו ןייז ס''ס םעד

 ,ןעיאטרַאֿפ ךיז סעגָאר רעטניה טוט
 ט'כרכ סע דליוו יוװ ,טכרָאה ןוא טייטש ןוא
 ,טכַארק ןוא ךרכ רעד
 ,ןעיירעגירק עקנַארק ןליוה'ס יו

 דרַאקַא ַארַא'ס
 ,דרָאמ ןוא תונז ,רעגנוה ןעמענ סע
 ..."ןייד תילו ןיד תיל , :טנייוו סע יוװ ןוא

 ךיירפ רעסייה טימ

 ,דייר עטסופ ,תוללק רע טמענרַאֿפ
 ,ןעיירב ,ןזיורב ,ןגזַארב עצנַאג סָאד
 טעז קיטסול ןוא

 טעטש יד ךרוד ךיז טיצ'ס יוװ ,גיוא ןייז

 .ןעיַאומַארט ןוא סָאטיױא ןופ טייק ןייז

 זיוהלוד

 ,זױה-למַאז וד ,זיוה-ןועגש

 !ןקילגמוא יד ןופ זיוה-ןגעגַאב
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 סיורַא ייז ןעיירש דליוו

 .רעטצנעפ ענייד עלַא ןופ

 ,ךימ טרעדנואוו'ס ןוא -- ןעיירש ייז רעה ךיא

 טשינ ןענערב ענייד טנעוו יד סָאװרַאפ

 ףיוא טשינ זדנוא רעביא טסייטש וד ןוא

 .ןעמַאלפ ןיא צרַאה קיזיר ַא יו

 ,טָאטש יד לַאֿפַאב טכַאנ רעבלַאה ךָאנ
 ,סנעמיוק עריא תרגרג םייב ןָא ּפַאכ
 -- טָאג ןָא טלעוו ַא ףָאלש ןיא סיוא גרעוו
 .רעכייב יד ףיוא סרעגייז עלַא דיינש ןוא

 ן'העש

 ,םידש תויפונכ ןעייטש

 ,ס'אירבח ערעטצניפ

 -- ץ'העש ןופ יילב ןצלעמש

 .סע ייק ןוא יילב'ס ךיא ייק
 ,ןעיילב עיורג ךיא ייק

 | :ןעיירש קיבייא ךיא רעה

 "!סע יילב ,סע יילב ,סע יילב,,

 ,ן'העש ,ן'העש ,ן'העש

 - ,תובשחמ עשרעגייז

 צכעיילב רעייז ןופ סָאװ
 .סעוװַָאטַאק טיוט רעד טביירט

 ,ן'העש יד ,סיוא ייז טכַאל'ס

 ,ןואג רעצרַאוװש רעד ,רע
 .תומה:ךאלמ רעטסיימ רעד

 טפַאשטיײירג

 ,ןבילבעג ךיא ןיב ןײלַא
 ,דָאהַארַאק סעד אוחמ
 ןביז עטייוו ןעלמיה ןוא

 .טָאג ןיימ רימ ןלעטשרַאפ

 ,ןליֿפעג יד ןברַאטש סע

 :ליפעג ןייא רָאנ טבעל סע
 ,ןליּפש וצ טרעהעגפיוא בָאה'כ
 .ליּפש יד טליפשעגּפָא זיא'ס
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 ןעגנירּפש ליוו ןיירַא טכַאנ ןיא
 רַאעטעמ ַא יו טסייג ןיימ
 ןעגניז רעטיײרּפַאב ַא ןוא
 .רַאכ ןייא ןיא רעטסייג טימ

 הרוחש-הרמ יד
 סוא ךיז טגיוװס ואוו ,סמעדיוב ףיוא יז טסעז וד
 ןלקירטש ַא ףיוא רעדרעמטסבלעז ַא ןופ ףוג רעד
 םורק ךיז טגייב סָאװ ,םענייא רעטניה -- טכַאניײב
 ,לקירב ןופ ןיירַא רעסַאװ ןיא ךיז-טפראוו ןוא

 ,סטכעלש ןָאט טיירג ןענייז סָאוװו ,רעגניפ טימ

 ןןעניּפש ייב סיפ-רעביור יד יז טיצעצ

 ןענישַאמ ןופ רעדער-לָאטש יד טלקיוק יז

 .אכעקעג סייוו ס'מערוטש:-סי םעד טכָאק ןוא

 ,ןטרָאג ץטימ יודיו יז טגָאז טסברַאה ןיא
 .אַאקרוטש ריא טימ רעמייב ענייז ןַא טדניצ
 ןטרָאק ןיא טליּפש ןוא ןעגנוי ןשיווצ טציז יִז

 ,לוייה ךעליירפ א ןיא ,טָאטש קע צעגרע

 ,אַאק ַא ןופ ןגיוא יד ןיא טנערב ןוא
 .לזיימ א קידנגָאיכָאנ ,טצענעג סָאװ

 טַארדַאווק ַא ןיא טַארדַאוװק

 םולח ַא ןיא םולח ַא זיא ןבעל ןיימ

 ןריט וצ ריט ןופ ןֿפַאלקנָא ןַא זיא ןוא

 ,םילשמ עקיבייא ןופ ךוב ַא זיא סע

 .רועיש ַא ןָא רעביא ךיז ן'רזח סָאוװ

 ,םילבה-לבה קידנגָאז ,לָאמנייא טשינ
 .טכַאוו ןוא רימ ןיא סייוו צלַא :טכַארטעג ךיא בָאה

 סולח ַא ןעוועג זיא ןכַאוװ סָאד ךיוא רַאנ
 .טכַאנ ,ןזעוועג טכאנ רעירפ יוו זיא'ס ןוא

 םולח ןייא טָאה סע :טכַאנ ןיא ןעוועג טכַאנ זיא'ס

 .טריפרַאפ ןוא טכַאפיײרדרַאפ ,ךיז טלּפָאטרַאפ

 ,םולש ןבעגעג טָאה רעטייווצ רעד טכַאנ ןייא

 .טריֿפעג ןרעדנַא סעד טָאה םולח ןייא

 .סיליָאװַאה (לעוועה :טשינ) 'לייוַאה :ןעייל --- סילגהילבה
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 ,םולח ןדעי ייב ,םיורט םעיינ ןדעי ייב
 :טַאמ ןוא טלַא טרעטסילפעג לוק ַא רימ טָאה
 -- -- ?סיא לָאמַא ןופ ןיוש טסנעק וד ,םיא ךָאד טסנעק וד ,,
 | !טַארדַאוװק ַא ןיא טַארדַאוװק ,סניימ ןבעל ַא

 תוֿפילק ןופ טכַאנ

 :ןעלקַָאלג ךעלקעלג-סיצל ,ןעלקעלג
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 ןעלקָאש ןוא ךיז ןעלקָאש ,ןעלקָאלג
 ,רעהַא ָאד
 .ןיהַא ָאד

 -- -- וצרעהַא ָאד ,וצניהַא ָאד
 ,ןיגַאב זיא'ס
 ןיגַאב זיא'ס
 .רעסיורג ַא טכַאנ-אגח ַא ןופ
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 ,רעדניק עקיד'סדנוק ענייז
 ,ןיז ענייז

 ,ןיז ענייז

 .ןיוש טייצ זיא'ס זַא ,ןסיוו ס''ס טזָאל
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 ןציילפרַאֿפ ןוא -- ןרעה ךעלטערש

 ,ןיאור ַא

 ,ןיאור ַא

 .תולעי ןכַאמ ,ןעגנירּפש ,ןעגנילק

 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 ,ךעלמעלפ ןעילפ סעטָאלב רעביא

 ,טיור ןצנַאט
 ,ןירג ןצנַאט
 -- ףושיכ רעייז ןגיוא ןביולג
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
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 ,טעשזדנַאלברַאפ רערעדנַאוװ ןרעוו

 ,ןיִו ס'מדא

 ,ןיז ס'מדא

 .ןלַאפ ייז ןוא ןעלכיורטש ייז ןוא

 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 .טקיטייוו ןוא טרעה רעפַאשַאב רעד
 ,ןיד-קיכליה
 ,ןיד-קיכליה
 .קזוח םיא ןופ לאמס טכַאמ
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד
 !ןיזד ,ןיזד ,ןיזד

 ,ךופה-סלוע ןַא טָאג טזייוו סי'ס

 ,ןירטנַא שטָאכ

 ,ןירטנַא שטָאכ

 .ןעלמיה עלַא ןופ ףױלטנַא שטָאכ

 ?ןיהואוו רָאנ
 -- ןיוד

 ןגער ן'פיוא דרעפ ַא

 טקוקעגוצ ךיז לָאמַא טָאה סע רעוו
 ,גָאט-ןגער ַא ןיא יוװ ,ןעזעג ןוא
 ,קידנכירק ןעלמיה-ןושח רעטנוא
 ,קידנטענק עטָאלב-ןושח עצרַאוװש
 לּפַא גיוא ןיא דרעפ עדימ סָאד טגָארט
 ןטייקכעלשטנעמ עקידנדייל עפיט

 ,טלעטשעגּפָא לָאמטסנעד ךיז טָאה סע רעוו
 ,ןקייפוס ןָא םעד טעמוא םעד ןוא
 ,טייקשיטכענק עמוטש-טיפושיכירַאֿפ יד
 יױזַא-טרעשאב ןופ הבשחמ יד
 -- ,ןגיוא-דרעפ יד ןיא טנעיילעגכרוד

 ךייוועגניא ןיא ףיט זיב טָאה רענעי
 טייקכעלקערש יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא
 ןקידעבעל-ןייז ןופ טנלע םעד ןוא
 ,טנַאה-ןזיר יד םיא ךיז טקעלּפטנַא טָאה'ס
 ענרעזייא ןטייק-לרוג ןיא סָאוװ
 .דניק-ןשטנעמ ןוא ןייא היח יז טדימש
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 :דוס-םילוגלג רעד םיא טרעוו ןפָא
 ?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ -- שטנעמ יצ דרעפ
 ,ןכירקייברַאֿפ דרעפ סָאד טעז סָאװ ,רע

 ,רעקילדנעצ ןרָאי ךָאנ ,ןײלַא ןָאק
 ןכירקייברַאפ טלַאטשעג-דרעפ ַא ןיא
 .רעייגסופ ַא ןופ ןגיוא יד רַאפ

 וקוק
 ,עגנַאז יד ןעגניז סע ,לגייפ יד ןפייפ סע
 ,ןטניוו ןענעוַאד סע ,ןטקעזניא ןדיז סע

 ןעגנַאלק ךיז ןסיג סע
 ,ןטנירגעצ סעד ווָאר ןופ ןוא דָאס ןופ ןוא דלַאוװ ןופ

 ןסירג סָאװ ,ןעגנַאלק רעטנזיוט יד ןשיווצ רָאנ

 ,סורג ןשינָאפמיס ןסייה א טימ ןוז יד

 ,ןסיוועג ןקנַארק ַא ןופ לוק סָאד יו ,ןיירַא ךיז טסייר

 :זורכ רעמַאזנייא ןַא ,רעֿפרַאש ַא
 !וקוק

 טציא טלַאה סָאװ ,המשנ ַא ױזַא סָאד טפור יצ

 !ןורכז ןָא ,רעגַאב ןָא ,ליצ ןָא -- ןעלגָאװ ןיא

 ,טציא דלַאוװ ןיא טלגָאוװ יז

 ןרָאי יד ןופ דלַאוו םעד ןיא לָאמַא יוװ ױזַא

 רענעט עקילָאמַא עלַא ןופ ריא זיא'ס ןוא

 ,טעּפש ןוא טקיצָארט סָאװ ,רענייא רָאנ ןבילבעג

 ,רענ'עזעג לווייט םעד ןופ זיולב ןוא רעזייב ַא יוװ ױזַא

 :דש רענעטלַאהַאב ףיט דלַאוװ ןיא
 !וקוק

 ןענירג ןוא ןעילב םעד ןטימניא סָאד טגָאלק יצ

 ,רעמוז ןשיטייצרַאפ ןטיוט ַא ןופ טסייג רעד

 ןעניגרַאפ טשינ ןָאק סָאװ

 ,רמושמה-ןיי יו ןלַארטש טסיג סָאװ ,ןוז רעד

 ,ןדע-ןג רעיולב ַא יו טדנעלב סָאװ ,למיה םעד

 !טילבעצ קידלָאג ךיז טָאה דיילק ןייז סָאװ ,דלעפ סעד

 ןרילָאק ןגָארטרַאפ ,רעטיוט רעד ,טשינ ןָאק רע
 -- ןדיירפ ןוא

 :טימרעדניא ןיירַא ךיז טשימ ןוא

 !וקוק
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 לַארטסַא

 לגיּפש ןיא טקוקעגניײירַא ךיא בָאה טכַאנייב

 ,ןטיוט ַא ןעזרעד בָאה ןוא

 ןגיוא טכַאמעגוצ טימ שטנעמ ןטיוט ַא

 ,רַאה ֿפָאק ןטרעביושעצ ַא רעטנוא |

 -- ,טנעה ענירג-םערעוו יד ןיא ךעלטכיל טימ

 .סירבילַאק עקירילָאק יו ךעלטכיל

 טכייל ןוא טייטש סָאוװ ,רעטכעוו-ןַאב ַא יוו

 ,גוצ ןקידנפיול סעד

 .טלטכילעגסױרַא רימ לגיּפש ןופ רע טָאה

 = ,טכיל סָאד ,טשינ סע ףרַאדַאב ןיילַא רע
 -- ,םיא וצ טוג זיא טכַאנ ןייז

 סיױרַא סע רע זיא ,ןקידעבעל סעד ,רימ זיולב

 .ןָאט-לטכיל ַא ,ןָאט וצ טכייל ַא

 .טכעבענַאב שירעגולק ךימ טָאה לכיימש ןייז

 ךעלטכיל ענייז טימ רע

 ,רעקיכַאל ַא ,קירוצ ךַאנרעד זיא

 .ןיירַא לגיּפש ןיא

 ןגיולפעג זיא ןרָאי עניימ ןופ גוצ רעד

 ,רעקיכַארק ,רעקיפָארטסַאטַאק אלַא
 .ןירַא ךשוח ןיא

 תומשנ

 :טנעוו יד ןיא לגיצ ןענייוו סע
 !תומקנ לא ,עדווירק רעזדנוא עז
 טנעוו ןיא זדנוא ןבָאה טרעיומרַאפ
 -- טנעה עקיד'תועשר ס'נשטנעמ םעד
 לָאמַא ךָאד ןענייז ריִמ !ייוו ןוא
 !תו מ שכ ןעוועג

 ףיוא ןצכולש ןשטנעמ ַא ןיא ןוא

 :תומשנ ליפ ענייז טײצ:טכַאנרַאֿפ

 .קנַארק ןענייז ,לגייפ עטלַא ,רימ

 !גנַאל ױזַא ןיוש ,גנַאל ןיוש דלַאוװ ןָא

 :לירפ זדנוא זָאל ןוא ףוג םעד ףיוא-ךערב

 .תומלשה ןוא ןטרַאוװ סינוקית

 גייווצ ַא ףיוא סע טרעה לגיופ ַא
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 :תומשנ יד וצ ױזַא טגניז ןוא

 .דלַאווג ַא טלַא ,ןיוש טלַא ןיב ךיא ךיוא

 טלַאה'ס רפס ןכלעוו ייב ,סייוו רעוו

 ןעק רעוו ןוא -- ארוב רעד דניצַא

 !תומדקה יד ןענָאמרעד טציא ךיז

 ָאכע ןוא ךיא

 טרָא ןיימ ףיוא . ..ןייז-יה טשינ לעוו'כ
 ,רעוו טשינ סייוו'כ -- ןזייוו ךיז טעוו
 ,טרָאװ ןיימ ןכַאמכַאנ טעוו ןוא
 .רערט ןיימ ןענייװכָאנ

 ,ןיימ יוװ ןייז טעוו סיא ןיא צלַא

 -- ,טלַאטשעג ןוא ןעמָאנ ןוא טסעשז

 ןייז רע טעוו ַאכע ןַא רָאנ

 .דלַאוװג ןטייוו ַא ןופ

 טכיל עניימ . ..ןייז טייוו לע ךי א

 ,טניוו רעזייב רימ טנַאה ןופ טסייר
 :טכיזעג ןיא רימ טשטַאּפ ןוא טסייר
 !דניוװשרַאפ ,וד ןטָאש

 טייוו ךיז טגָארטעצ דלַאווג ןיימ ןוא
 (ךיג ןייגסיוא לעוו ןײלַא ךיא)
 טייל ןשיווצ ָאכע ןייז ןוא

 .ךיא זיא רע זַא ,טניימ

 טצַאלּפעג טָאה ןוז יד

 טצַאלּפעג טָאה ןוז יד
 .גנשיוטנַא לופ צרַאה ַא יו
 ריא ךָאנ ןשיור סע
 .גנושיור ַא רעמייב עצרַאוװש
 .טצַאלּפעג טָאה ןוז יד

 .ֿפמָאל א טדניצ שטנעמ ַא
 :ארומ טָאה ,ארומ טָאה רע
 ,טרָאד טָא ,לקניוו ןיא
 -- -- הרוחש הרמ יורפ יד טציז
 .ֿפמָאל א טדניצ שטנעמ ַא
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 -- סַאג רעד רעטסניפ זיא'ס

 ,ןרעטמַאל ַא סַאג יד טדניצ

 -- טגרָאזרַאֿפ זיא טָאג ןוא

 .ןרעטש יד ייב טסיירט רע טכוז

 -- -- טגרָאזרַאפ זיא טָאג ןוא

 שערפ

 קערש עקיטכַאנרַאפ ַא

 :שערפ יד ןופ סיױרַא טנייוו

 -- שעל ַא ךיז צלַא טוט דלַאב;,,

 !אווק-אווק

 ,קעוַא ןיוש ןוז יד זיא'ס ,

 קעלפ ַא ברעמ ןיא זיולב
 -- רערט ַא יוװ טנערב ,ךָאנ טנערב

 !אווק-אווק

 ,רע ךיוא ךיז טשעלרַאפ דלַאב,,

 ,שערפ יד ,זדנוא טקערש סע ןוא

 -- -- שעמ ןופ הנבל ַא

 "' ...אאווק:ַאווק

 עדנילב רימ

 עדנילב רימ .,עדנילב רימ

 ,דלַאו ןפיט ןיא ןעלגָאוװ
 -- ןשינמייהעג טנזיוט ןשיווצ
 .ןעלכיורטש ןוא ,ןעלכיורטש ןוא

 טלַאפ ןעמ זיב טכוז ןעמ

 .ןעמ טברַאטש קידנלַאֿפ ןוא

 עדנילב רימ ,עדנילב רימ
 ינק עדימ יד ןגיוב

 סנטָאש ענעגייא יד רַאפ
 !זדנוא טריפ :ךיז ןטעב ןוא

 -- ירפ רימ ןברַאטש
 .עטריפרַאֿפ ןברַאטש ןוא

 ךשוח ןיא ןעוו ,טּפָא
 ,םורַא רימ ןּפַאט

 ןָא טכַאנ יד רימ ןּפַאכ
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 .טשינרַאג םעד ןשוק ןוא

 -- םוא רימ ןלַאפ

 .ךשוח טביילב ךשוח ןוא

 ןקעטש רעד טנַאה רעזדנוא ןיא

 .גנוצ א סיוא זדנוא טלעטש

 זדנוא ןדנואוורַאפ ןוא ןלייב סע

 .רעמייב ערעטצניפ יד

 ,גנוי רימ ןברַאטש

 .עדנילב רימ ,עדנילב רימ

 רעמוז ףוס ןופ סבעווניּפש
 ,עגנַאל ןוא עניד םעדעפ ,רעמוז ףוס ןופ םעדעפ

 ,עניד ןוא עגנַאל
 ןגייווצ רעביא ןעגנַאהעצ ןוא ןטפול רעד ןיא ןגיוצעצ

 -- ,ענירג ךָאנ בלַאה ןוא עלעג בלַאה

 סייוו ךיליולב ןוא ,ןכוז סָאװ ,רעגניפ יוװ

 ,ןטלַא ןַא ןופ רָאה יד יוװ

 טצנַאט טייקניד רעייא ןוא טניוו ן'פיוא ריא טצנַאלג

 .ןטלַאק סעד סעטָא ןייז ןיא

 ,המשנ א ןופ קערש רעד טימ ןוז רעד ףיוא טלּפַאצ ריא

 רעט'דמש'עג ןיוש גנַאל ַא

 ריט ס'טָאג ןיא טּפַאלק יז ןעוו ,רעטסיולק ןיא ןטש סייב

 .רעטַאלפ ַא טימ

 ריא ןופ יז טגָאירַאּפ סע -- ריט עכיוה יד

 ,רעמורפ א ךאלמ ַא

 ,טניוו רעד ןגָארטעצ ,ןגָאירַאפ טעוו ךייא ןוא

 !רעמוז ףוס ןופ םעדעפ

 ףלעוו

 ףלעווצ ןגָאלש טעוװ רעגייז רעד יו ןוא

 ,ףלעוו סעטַאשט יד ןעמוק ןלעוו ױזַא

 -- ןייֿווצ ןעמוק יױרגישַא

 .ןייוועג דליוו ַא ןריפרַאֿפ ןוא |

 ףלעווצ ןגָאלש טעוו רעגייז רעד טניז ןופ
 ,ףלעוו יד ,ןגָאלק ןבײהנָא ייז ןלעוו
 ,ריט ַא ריד ןיא ןפָא זיא'ס ןוא
 .ריד ןיא -- ןיירַא ןפיול ייז ןוא
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 ,ףלעוו יד ןעמוק ןלעוו טכַאנ עטייווצ יד ןוא

 !ףלעה :ןטָאש םענעגייא םוצ טספור וד ןוא

 ןייטש קינייטש טביילב ןטָאש ןייד רָאנ

 .ןײלַא טויב וד ןוא -- טנַאוו רעד ףיוא

 ן--ףלעה :ןפור ןייד ןפלעה ריד ןָאק סָאװ

 .ףלעוו יד ןליוה'ס ןוא ,ףלעווצ ,זיא ףלעווצ

 ןיילַא ריד ןופ ,ריד ןופ

 .ןייגוצ ףלעוו יד ןעמוק

 םיתמ

 רַאֿפ

 רעטיצ ןוא ייטש ךיא

 .םורַא ךימ ןעלגניר סָאו ,םיתמ תונחמ ןשיווצ

 :רע טיצ סענייז רבק םוצ -- תמ רעכעלטיא

 ,רעכייוו עקרק יד זיא רימ ייב

 !םוק -- רעסעב ךיז טפָאלש טרָאד

 ,טיוט רעד רָאנ .טכַאנ זיא'ס

 ,טיולפ ן'פיוא ןַאה ַא יו

 :טיירק ןוא סױרַא דלַאב טגנירֿפש

 !טייג ,רעדניק ,סיײיהַא

 ןכירקרַאפ רעבירג ןיא

 .ןכיגניא םיתמ יד

 טימ יינ'כ

 .טירט יד סיוא-טנערב גָאט רעד ןוא

 ןביולג-טשינ

 ארַאה לקיטש טור ַא :ט'מולח'עג רימ טָאה סע
 ,ווילת ַא ףיוא םוא ךיז טּפרַאװ
 ןרעטש ַא טרעטיצ'ס ןוא ,טקיטכַאנרַאֿפ'ס ןוא
 .עיוו ַא ףיוא רערט ַא יוד

 :טרעדנואוו סיא ןוא סָארטַאמ ַא ךרוד טייג'ס ןוא
 רעדורב ַא זיא צרַאה סָאד
 סע טגנעה טציא ןוא -- ם י םעד ןזעוועג
 .רעדורעג ןָא רָאג

 טוט רע ןוא -- טמוק גנוי-בצק ַא ןוא
 :לקירטש ן'רַאֿפ יצ ַא
 ןייז לָאמַא טזומעג ע ט ַא מ ש יד טָאה'ס
 .לקיטש שירפ ַא
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 רעטרעוו טימ סע טמענ יורפ-רקפה ַא ןוא

 :ןצומשַאב ענייר-טשינ

 -- ךיילג טשינ זיא שיילפ וצ שיילפ

 ןןצונ סע ןַאק סָאװ

 סיוא טיצ רעגניפ סענרעבליז ַא ןוא

 ,ןביוא ןופ רענייא

 :גנערטש טגָאז ןוא צרַאה ן'פיוא טזייוו

 .ןביולג טשינ רַאפ

 טגערפ לגיוֿפ ַא

 ךעלטכַאנרַאֿפ טָאה
 טלעטשעג לגיופ ַא ךיז

 ,ךיז טכַארטרַאפ רע .טָארד ןשיּפַארגעלעט ַא ףיוא
 .טלעוו רעד עגַארפ ַא טלעטש

 רע טלעטש טסיזמוא

 ,רע טלעה קידנגייווש-סוטש .עגַארפ יד

 | ,ברעמ רעד
 .עזיור יד סנקלָאוװ ענייז טימ

 .עזיופ ַא

 לגיופ רעד טלעטש

 .רעדיוו סענייז גערפ סםעד

 ױזַא .טשינ רעפטנע ןייק רעדיוו

 .רעדיל ןגערפ ,רעצרעה ןגערפ

 רישזַאסַאֿפ ןוא ףיש

 ,ןסָארטַאמ ןָא ףיש ַא ןופ םערופ ןיא ןעזרעד ךיז בָאה
 ןצנַאגניא זָאלג ןופ ,ףיש עקידוועעזכרוד ַא
 ,ןצנַאלג ןופ ןוא

 ,ןסָאגַאב רענרעזעלג טימ ןוז טימ
 ןטסַאק רענרעזעלג-קידנטכייל ַא ,רעכיוה ַא

 ,ןטסַאמ ענרעזעלג טימ

 ,םי ןיא ןזָאל וצ ךיז טיירג
 .ךילּפ רעָאלב ס'טייקיבייא רעד יו טצנַאלג סָאװ
 .ךיא ןעוועג ךיוא זיא םי רעד ןוא

 .טפילברַאפ ךימ טָאה'ס

 -- טקורעגניירַא ןעלסקַא ענעגייא ןיא
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 -- לָאט רעקידוועמעש ַא גרעב ןשיווצ ךיילג
 ןייג ךיא בָאה ןעמונעג
 ,ןײלַא ךיז ןופ טייז ַא ןָא
 טייג רענייא יו
 .רַאוטָארט ןופ טייז ַא ןָא

 גָאט רעדיוו ןוא טכַאנ ןוא גָאט
 .רַאהעג ַא טרַאהעג ףיש יד טָאה
 ריא רעטנוא ןוא ףיש רעד סורַא
 .רַאהעג ַא טרַאהעג םי רעד טַאה

 ,רישזַאסַאּפ םעד ,רימ ףיוא
 רַאה ַא ףיוא יו טרַאהעג קיד'ענכנ טָאה
 :רַאּפ עקידנעטכייל יד
 רָאפ ןוא ךיז ץעז ,םוק
 !ךיז וצ ,שטנעמ ,ךיז וצ

 ,רעמ צלַא טַאהעג טכרַאֿפ בָאה

 ,רעלק רעקיקערש ַא יו ןעוועג

 .טרָאוװ רעדָא גנואוט רע טרעוו רעמָאט טרעטיצ סָאװ

 :רעלעה צלַא טדערעג סי ןוא ףיש ןבָאה

 . .. טראפ רעמָאט . . .ךָאד רעמָאט

 !ךימ קיש :ףיש
 !רָאפַאב :םי
 !ךימ קיש ,ךימ קיש :ףיש
 !רַאּפַאב ,ךימ רָאּפַאב :םי

 -- רימ ףיוא ןטרַאוו ייז ,עדייב ךָאנ ןעייטש ייֵז
 . ..רָאי ךָאנ רָאי יוזַא ןוא

 !ןרָאי ,ןרָאי ,ךע
 רישזַאסַאּפ רעטכעלש ךיא

 .ןרָאפ טשינ ךיז וצ אלַא ליוו

 רעטצניפ רעד ןיא טנעה

 ,טנַאה ַא ףָאלש ןטימ ןיא טּפַאכעגנָא ךימ טָאה סע
 | .קַאה ַא טנַאה ַא
 טקַאהעצ טָאה יז ,טפול יד ןָאטעג-טינש ַא טָאה יז
 קעװַא זיא ןוא -- טפלעה רעד ףיוא םולח ןיימ
 .קעה ןופ ןגייוושליטש קיצנַאלג ַא טימ

 ןזיא רעוו :טגערפעג ,טּפַאכעגפיוא ךימ בָאה ךיא
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 ,זיר רעמוטש ַא ,טכַאנ

 ,טנעקרעד טשינ ןוא טקוקעגנָא ךימ טָאה

 רעטצניפ רעד ןיא ןבָאה טרעדנַאוועג
 .טנעה

 סנגער

 ,סנגער עקיד'נוושח עכלעזַא ןַארַאֿפ

 ,םעניילק םעד קסיד םעד ,ןוז יד ןרעליוקרַאפ סָאװ
 -- םינקז עיורג יד -- ןרעיומ ןקערשרעד
 .סנגעוורעטנוא עטָאלב ןיא טינק סָאװ ,דרעפ'ס ןוא

 ,ןטייוו ַַא ףור-גנוטער ַא ייז ןיא טסרעה וד
 ,השקב עזָאלֿפליה ןוא ץכערק ןוא טעבעג
 ,עשר א -- רעקינייּפ ַַא ןופ רעזייבעג'ס
 .ןטייר עגושמ לענש ַא -- לָאמַאטימ ןוא

 סירָאמזעלק ןופ ןליּפש ַא ייֵז ןיא טסרעה וד

 רעדימרַאה ןטלעוו-והות ןופ תונותח ףיוא

 םירבק יד טלַארּפעגפיױא ןטלָאו םיתמ יוװ
 ,(רעדילג יד ,עטרעוװַאשזרַאפ יו ןעלסילש יוװ ,ןרעּפמילק סע)

 הליפת עקידנעקנַאצ עליטש ַא -- טָא ןוא

 ,הליפנ וצ טנעָאנ ,המשנ ַא ןופ
 .רעדיוורעדיק אפוג ךיז טימ ,ןריולרַאפ

 ןענַאמעד

 (רעדיל-טנגוי יד ןופ)

 רעטסייג עקיטסברַאה ןופ

 .יַאוועג ש'היח א

 סריא דניק עניילק סָאד

 .יורפ ַַא ןייא טגיוו

 ןעיֵאוו רעטסייג יד

 .ןועגיש ןופ יָאוו ַא

 רעטסייג-טסגוַאה

 טכעלש יוװ רעגרע

 -- טכעלשעג ס'מדא זיא

 !ןסיורג ןיא ךָאנ טייטש ןוא

 זיוה ןעמערַאוװ ןיא
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 סיוא ךיִז ןעמ טלַאהַאב
 ןרעטיצ ןעמ טזָאל זנוא ןוא

 ,ןרעטיב ןיא ,ןטלַאק ןיא
 .ןסיורד םענעטלַאשּרַאפ
 ביוט ךיִז טכַאמ סע
 !ביורד עשישטנעמ סָאד
 ,ריט א ואוו -- טכערב זיא
 !ביוש ַא ואוו -- סיוא טקַאה
 !ביור ףיוא ,רעדירב

 עמַאמ

 !ויל-וילייֵא

 וצ ךַאמ ,וצ ךַאמ

 !ךעלעגייא עקיטכיל יד

 ךעלעגייפ ענעדליג

 ןליּפש ריד טימ ןליוו

 -- -- ןליטש סעד םולח ןיא

 רעטסיײג-טסברַאה

 ירד

 !ךעלעגיימש -- ךעלעגייא

 !ךעל'רגּפ -- ךעלעגייפ

 !ןביוש ןקאהסיוא

 !ןביור ריא ייב דניק'ס

 ,דניק סָאד ּפַאכ ַא ןוא ןיירַא ךיז סייר ַא

 .טדניוושרַאפ דניק סָאד .ןדניוװשרַאפ רעטסייג יד

 יירשעג'ס ןקעטש טביילב'ס

 .ןעמַאמ רעד ייב לעק ןיא

 יז יו טקנוּפ !טציא ןוא
 .טסייג ַא דניק סָאד זיא
 טסייר ןוא טעיָאוו סע
 .ןעמַאזוצ תוחור יד טימ

 ןטרָאק
 .ןעניז ןיא ןעמענ סעּפע רַאה רעד לָאז

 .ןטרָאק יירד ןעיצסורַא רע לָאז טציא

 .ןייפ ןענעז ןטרָאק יד

 .ןעניפעג ןענַאק ןעמ ףרַאד יירד עכלעזא
 .ןטרָאג ןיא תוריפ עפייר יווװ ןענייז ייז



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא || 184

 ,טרעלק רַאה רעד :טגָאז טרָאק עטשרע יד
 .טייהרעגנוי ןברַאטש טעוװ רע זַא
 .דרע רעד ףיוא ןבעל וצ רַאה םעד זיא ענדָאמ
 .דיירפ קינייו וצ ָאד טָאה רע

 .ןרעלק טשינ טױט ןופ רָאט'מ :טגָאז ערעדנַא יד
 .טפָא יױזַא ןרעלק טשינ רַאה רעד לָאז

 .ןרעהרעד ךָאנ ןָאק רע -- טיוט רעד
 .טפָאה סָאו ,םעד וצ ליואוו

 .לדינקז ַא ןייז טעוװ רַאה רעד :טגָאז עטירד יד

 .טרָאיַאב ןייז טעוו רע
 .לדנקעטש ַא ןָא -- ָא-וזַא -- טנעלעגנָא ןייג
 .טרָאק עטירד יד טגָאז ױזַא

 עטייווצ יד ןוא טרָאק עטשרע יד ןעמענ טציא
 :רעטירד רעד וצ ױזַא ןגָאז ןוא
 -- רעטייו ןרעלק טעוװ רע זַא .ךיִז טדנעוו סע ,
 .רעטיב ןייז טעוו ,רעטיב ןייז טעוו

 -- ןרעלק וצ ןרעהפיוא טשינ טעוװ רע זַא

 ,ןרעהרעד ןעקנַאדעג יד טיוט רעד טעוו
 ."?ןגיל ַא סױרַא טעוו -- תמא טסגָאז וד שטָאכ ןוא

 .גולק ןענעז רעטרעוו ערעייז ,רַאה
 :קוק ַא ןָאט רַאה רעד לָאז טציא ןוא
 .ןגיושטנא טרעוו טרָאק עטירד יד

 ןרעטש ןוא טניה

 .דנַאל ן'פיוא טכַאנייב טעּפש

 .ןרעטש ץוח וטסעֶז טשינרָאג

 ןרעה טשינרַאג טסנעק

 .טניה רעסיוא

 .דרע יד ןץרסמ טניה
 טרעוו סָאװ .ןרעפטנע ןרעטש
 !טנַאלּפעג
 טדניברַאֿפ סָאװ
 ,ןרעטש טימ טניה
 !טניה טימ ןרעטש
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 -- ןטנוא ןוא ןביוא
 !טי מ יד יא ואוו ןוא
 ?זיא ואוו שטנעמ רעד
 .דיל ןייז זיא םוטש

 ,טעה רע זיא קעוװַא

 ,ףָאלש ןופ רעדלעוו ןיא

 תוחור וצ ,ןרַאמשַאק וצ

 .ךדניזעג רעייז ןוא

 .ןרעטש ןוא טניה זיולב
 .טניה ןוא ןרעטש

 ןסיורד תולג

 ,רעביאנגעק רעטצנעפ ןיימ טכַאוו סָאוװ ,קרַאּפ ןיא .טכַאנזיא'ס
 שינ'הגאד רעצרַאוװש ןיא ןָאטעגנָא רעמייב ןענייז
 רעבירַא רימ וצ קיד'האנק ןקוק ןוא
 .שינעגייווש רעקידנרינַאיּפש רערעווש טימ
 -- תמא ןצרַאוװש ַא טלעטשרַאפ ןוז עשלַאפ יד

 לרוג רעייז זיא'ס :;ייז ןסייוו רעבָא טציא
 ןריולרַאפ ,טלעוו רעד ןופ ןסיורד ןיא ןייטש וצ

 זיא םעוװקַאב .םיור ןופ טפַאש'מותי רעטלַאק ןיא
 ןזיוה -- רעמכַאנ ןוא ,טנעוו ןשיווצ ןבעל וצ
 ,שינמייהעג עקיטכיל א ,ךיז ןיא לעז ַא

 .רענידַאב ריא ,רעּפרעק םעד ךוש ַא טיג סָאװ
 ... טשינ םייה ןייק ,טשינ לאוג ןייק :ייז וצ ייוו ךָאד
 ,ןסיורד טסייה סָאװ ,תולג ןופ יױזַא ייז ןקוק
 .רעניה עצרַאווש יו ןייא ןעלמירד ייֵז -- זיב

 רעלענש ,רעלענש

 קיוומ רַאֿפ רעטרעוו

1 

 ,רעלעה וד גָאט ,רעקרַאטש וד גָאט

 ,רעלעק ןצרַאוװש סעד ףיוא לַארֿפ ,םוק

 .טכַאנ רעד ןופ רעלעק ןעלכוט

 -- ,רעלענש ,רעלענש
 -- ,רעלעט ןטעב ןוא גרעב ןטעב

 רעלענש ,רעלענש

 .טכַאנ רעד ןופ זנוא סױרַא יצ
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2 

 ,רעלעה רעד גַאט ,רעקרַאטש רעד גָאט

 .רעלעווק ,רעדרעמ ,רעביור ַא זיא

 !טכַאנ ַא ,טנוא וצ םוא ךיז רעק

 -- ,רעלענש ,רעלענש
 -- ,רעלעט ןענייוו ןוא גרעב ןענייוו

 ,רעלענש ,רעלענש

 !טכַאנ ,םיא ןופ זנוא טלַאהַאב ,םוק

 ץתיליל רַאֿפ טפיולטנַא גוצ ַא

 לַאטש יד ףרָאד ןטנעָאנ ןיא ךיז טָאה'ס
 .וק רעטצעל רעד ךָאנ טכַאמרַאפ גנַאל

 דשח רעצרַאוװש ַא יווװ טייטש ּפָאק-ןעמיוק ַא
 .ור עמייהעג ס'הנבל רעד טשרָאפ ןוא

 .רופ ַא ךרוד טילפ ,רעדער ןָא יוו ,טכייל

 טקַאט ןדימ םוצ ,עילַאכנַאלעמ

 ליטש ןליּפש טכַאמ ,רעמַאה ס'לירג-דלעפ רעד ןופ

 .טקַארט ןופ קע םייב רעמייב עט'הגאד'רַאפ יד

 איה יד ןלַאפ טזָאל סרענוד ןָא ןצילב
 :גוצ ַא ףיוא צעגרע טיירש קיד'המיא ןוא
 ט כ ַא נ תיליל יד גוצ ן'פיוא טָאה סָאד
 .קוק ַא טגנַאלרעד ןגיוא ענעגושמ טימ

 .דלַאוװעג ַא טימ ןפַאלטנַא זיא גוצ רעד
 ,רַאֿפ ַא ןיירַא למיה ןיא רע טיג דלַאב

 טָאג רַאפ ךיוה ןוא -- ןרעטש יד טרעדיילשעצ
 .רָאג זיב ,רָאג זיב דחּפ ןייז סיוא רע טפייפ

 ארַאוװש

 .טסופ זיא םלוע:תיב'ס .םירבק יד קידייל

 טסולגרַאפ ייז טַאה סע :!ןענייז ואוו סםיתמ יד

 .ןיירַא טָאטש רעד ןיא ןייג ,ןירַא טכַאנ רעד ןיא ןייג וצ

 .גנַארדעג סָאד טָאטש ןיא רעסערג צלַא ,רעסערג
 .גנַאג ןיא ןזָאלעג רעדלעוו ךיז ןבָאה'ס
 .םוא ןסַאג ףיוא ןריצַאּפש רעדלעוו ערעטסניפ
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 .רועיש ןייק טשינ טָאה סע ןוא טייג עמ ןוא טייג עמ
 ריצַאּפש רעד .ריט ןוא רעיוט ןופ ךיז טיש סע
 .ןקידנע טשינ ךיז ליוו ,ןקידנע טשינ ךיז ליוו

 .טנוה ן'טימ טייג סָאוװ ,עמַאד יד זיא טיוט

 :(טנורש ַא טימ רַאה טָאה רע) טוה סעד טביוה רעה ַא

 .שינעצרַאוװוש רעד ןיא ןעז וצ זיא צלַא

 .טָאטש רעד ךרוד טייג עמ ןוא טייג עמ ןוא טייג עמ
 דָאר קידרעמיש ריא .ןסַאג עלַא צרַאוװש
 .וצ-םלוע-תיב טרעליוקרַאפ הנבל יד טָאה

 .טרָאד ןופ ,ןענַאד ןופ -- ט'לובמ ןוא ט'לובמ סע

 טרָא עקילייה סָאד .רעצרַאוװש צלַא טרעוו טָאטש יד

 .טכיל-הנבל ןיא סייוו ןוא קידייל טגיל

 ייג ךיא ןוא זיוה ןיימ ןופ סױרַא ןיב ךיא ךיוא
 .ייז טימ ןעמַאזוצ -- ,עצרַאוװש יד טימ ,ייז טימ
 .קלָאפ-רעריצַאּפש ןצרַאוװש ןופ ןיב ךיא ךיוא

 .ןיהואוו טשינ סייוו ךיא ןוא ייג ךיא ןוא ייג ךיא
 .ןיגַאב זיב ,ןיגַאב זיב ןייג ױזַא לעװ ךיא
 .שינעייג ,שינעצרַאוװש ,שינעצרַאווש

 עסוכ עטיור יד טכאל

 ןביוא למיה ן'פיוא
 .ץ'סוכ ןופ סוכ ַא טייטש
 עסוכ רעד ןיא טָאה טָאג
 ,ןסָאגעג ןייוו ןטיור

 .ןענייוו יד ןופ ןטסטיור

 ,עניילק סנטַאש ןכירק

 עסיורג סנטָאש ןכירק

 רעכעד עצראווש רעביא
 .עסוכ רעטיור רעד וצ

 !ענשוד יוו ,סייה יוװ ,ַא

 סנטָאש עטגָאלּֿפעג-טשרָאד
 .ןסיוטש ןוא ךיִז ןסיוטש
 רענייא רעדעי ךיז ליוו'ס

 ,ןסיורגרעד ןייוו סעד וצ
 .רעטשרע רעד ןעמיקנָא
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 רעדעי זיא טסיזמוא רָאנ

 .ןלעב ַא סוכ םעד ףיוא

 תושלח ןיא ,סנטָאש
 .ןלַאֿפ עלַא ריא טעוו

 .עסוכ עטיור יד טכַאל'ס

 דחּפ ןקיטכַאנ ןופ רעדיל

 הנבל יד ךָאנ-טגָאי רעטסיולק'ס (א

 (ב

 עליטש ַא זיא הנבל יד
 .רעליטש יז טרעוו רעטייוו סָאװ ןוא
 ,ךשוח רעד ןָא ןגיוא יד טלעטש
 !רע ליוו סָאװ .ריא ףיוא טצָאלג

 ןפרַאו טמענ ןוא ךיז טקערשרעד יז

 -- רעסעפ עצרַאווש ןיא דלָאג רעקיטש

 ןלַארטש יד ןופ .טשינ טפלעה'ס רעבָא

 .רעסערג ךשוח רעד טרעוו

 ,לרופ ַא טפיול ןגעקטנַא ריא

 .ןעגנולשרַאפ טרעוו ןוא ייברַאפ טשיור

 ,ןרָאפעג טרָאד םידש ןענייז

 !ןעגנוצ ריא טלעטשעגסיוא

 ,ןקז ַא ךיור ַא טכירק קירבַאלש
 !םיא סייוו רעוו .סעּפע טכוז ןוא טכירק
 עיולב-לקנוט ַא דרַאב ןייז זיא'ס
 .םיתמ יו טקערש יז ןוא

 הנבל יד המיא ןיא טפיול
 .רעמיוב רעטניה ןטלַאהַאב ךיז
 ,רמוכ ַא ךָאנ ריא טגָאי סע טשרע
 :רעטסיורגעצ ַא ,רעצרַאוװש ַאזַא
 .רעטסיולק'ס

 ילג רעלעג

 .לפרעד סָאד טייטש ךשוח טימ לופ
 ואוו-טינ-ואוו רָאנ טפרַאוװרַאפ סע
 ןצענ עניד הנבל יד
 .ור ןכייט עצרַאוװש רעביא
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 ,ןצענ עריא יז טיײרּפש רעטיירב

 .ילג רעלעג -- סינּפ ריא ןוא

 ,ןעגנַאפ יז ליוו ןעמעוו ןוא סָאװ

 :יד-ָא-טָא הנבל יד

 .רעמייהעג צלַא טרעוו ילג ריא !:טסעז

 .יז זיא ןירעדניצרעטנוא

 המיא טקיניײּפ סיא .טנוה ַא טגָאלק

 .יה:טשינ ןקיכיילש סעד רַאֿפ

 הנבל יד ןוא -- טונימ ַא

 ףרָאו ַא ךיז ןבלַאטצולּפ טיג

 ןעמַאלפ עריא ןיא טדניוװשרַאפ'ס ןוא

 .ףרָאד ן'טימ ןעמַאזוצ רע

 ךאלמ ַא ןעגנָאהעג םידש ןבָאה'ס (ג

 ,טױלּפ םייב טנוה רעסיורג ַא טנטָאש
 טיוט סםעד גיוא סענרעזעלג ַא טימ טעז
 .ליב סענעקַאלג םענעקַארשרעד ַא טליב ןוא
 ןעגנָאהעג ךאלמ ַא סידש ןבָאה'ס :טעז רע

 .לימ ַא ןופ ןעלגילפ עצרַאוװש ףיוא

 .טליב רע

 ֿפָאטטסעמ ַא טנוה םעד הנבל עטכעלש טיג
 ,ֿפָארַא זיב ךיוה ןופ
 .דנואוו ַא יו טרעוו ןוא
 ,טליטשטנַא טרעוו ןוא ףיוא-טרעטיצ טנוה רעד
 .טליב יז -- יז ןוא
 .טנוה ן'פיוא הנבל יד טליב סע

 .ליטש טרעוו יז ךיוא זיב

 ,ליב ריא יז ןקַָארשרעד טָאה'ס

 .ליב רענעגייא ריא

 ,הנבל עקידנואוו ַא

 -- טנוה רעקידנטָאש ַא

 -- רעליב ענערָאוװעג-ליטש ייווצ

 ןָא ךיז ןקוק
 .רעליטש צלַא ןרעוו עדייב ןוא
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 ןועגש רַאה רעד

 ,ןזיוַאב ְךיז ןטָאש ַא זיר ַא טָאה רימ
 .טנַאקַאב טשינ ןוא טנַאקַאב רימ ןטָאש ַא
 טנַאה ןייז טגײלעגפורַא רימ ףיוא טָאה רע
 :ןזיֿפש יד יוװ ןקילב יד טפרַאשעגנָא ןוא

 טנַאו רעדעי ןיא טסָאה וד !טכענק רעטכעלש ,ַאה,,

 .ןזירּפַאק עקיכַאק עניימ טרעיומרַאפ
 ,ןזיר ןופ זיר םעד ,ךימ טעוװַָאקעגנייא טסָאה
 .דנַאטשרַאפ ןשידרע:-יורג ןופ ןטייק ןיא

 ,טכענק רעניימעג ,טלָאוועג ךימ ןענרעל טסָאה
 ,ןטכָאקעצ םעד ,ןעגנואווצעג ךימ ןגייווש טסָאה
 .טכעושרַאֿפ קידמערעוו טייקסיורג ערָאג ןיימ

 !טנידרַאֿפ טסָאה וד ףָארטש ַארַא'ס ,וטסייװ סָאװ
 .ןטכָאשעג ןוא ןגרָאוװעג ריד רַאפ ערעסערג בָאה'כ
 ""!דניז יד רַאפ ןובשח ביג -- ינק יד ףיוא לַאפ

 ןפַאה רעקיטנוװַא

 !השבי ןופ רעיזרט !ןפַאה ןופ ןרעייפ
 .עשר רעטלַא ןַא יו טנװָא טגנעה טָאטש ַא ףיוא

 .רעגרַאק ַא טנַאה ַא טימ רע טדניצ ענטומ ןרעטש

 .רעגרַאוו רעמייהעג רעד ,רע טגרַאו רעזלעה-ןקלָאוװ

 ןע'מוהת רעבירַא טספרַאװ !ןעמָאנ םענדָאמ טימ טָאטש
 .ןעמָאטנַאפ יו רעטצניפ ןעשזדנָאלב סָאװ ,ןרעייפ

 ,קישַא ןוא קידנטַאש ןעייטש רעזייה ענייד

 .קעשַאד רעטיירדרַאפ ַא -- למיה ַא ייז רעביא

 .ןסָאשעג יוו ןגיל ןגיובעצ-סורק סנעמיוק

 .ןסָאוטַאמ ףיוא ןטרַאו תונוז עטרַאדעגסיױוא

 רעסעפ ןשיווצ לקנעש רעטצניפ ַא ןיא צעגרע

 .רעסעמ סָאד ,םיורט ַא יו ,טלטרעצ ןוא דרַאמ טרעיול

 .השבי יד זיא טסיוװ !רעטייוו רַאֿפ ,ףיש ,טינ דנַאל

 .עשר רעטלַא ןַא יוו טנעוַא רעד ריא ףיוא טגנעה'ס

1929 | 
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 תוווש-טסברַאה ףלעווצ

 .רעמייב עטיור ןעיײּפש רעטעלב ןופ טולב טימ

 .ןגילפ ןריּפַארק עקידורב ןביוש ףיוא

 .רעטנורַא םיוב ס'נסיוו ןופ צרַאה ןיימ טלַאפ ףייר

 .ןגיֿפשַאב טײקיּפעלק רעליוֿפ טימ זיא סע

 .ןשוק ןופ קנַארטעגפָאלש טימ ןָא ךימ קנירט ,םוק
 4 + + ןגיל ,ןגיל ךיא לעוו עטיוט ןגילפ יו

 -- ןקעוו ןעמוק ךימ טעוו רענוד א זיב ןוא
 .ןגירג ןופ ןוגינ:טסברַאה ַא טימ בעווניּפשרַאֿפ

 .רעטסעווש עצרַאווש ,רימ ליּפש ַאנַאיּפ ןצרַאוװש םייב

 .ןגיל ןוא טסנוק ,רעמוק ןקידרעטע ליּפש

 םירבק טנפע רענוד רעקידרעטעמש זיב

 .ןגיוו יד ןיא רעדניק וצ צילב ס'טָאג טלַאֿפ'ס ןוא

 טכַאנייב טעפש זיב ןעניגַאב ירפ ןופ

 (בויא) ותכי ברעל רקבמ

 טכַאנייב טעּפש זיב ןעניגַאב ירפ ןוֿפ
 .ןטינשעג ,ןטינשעג ,ןטינשעג ייז ןרעוו

 .טכַארק ןוא טדיינש ןוא טָאטש יד ייז טדיינש סע

 .ןטידנַאב יד יו ןסַאג ייז ןלַאפַאב'ס

 ,טכַאדַאב טשינ קרעוו ןייז ,ןעזעג טשינ טנַאה ס'טָאג

 .ןטימניא קעווַא ,ןעמוקעג דנילב

 ,טכַאמעג טשינרַאג ןוא טכַאלעג ,טנייוועג

 .ןטינשרַאפ ןרָאוװעג ןוא -- טכַאלעג ,טנייוועג

 .טכַאנייב תונז ןוא גָאטייב קילגמוא
 .ןטיבעג סעול ףיוא בייוו ,בייוו ףיוא -- טלעג

 טכַאנייב טעּפש זיב ןעניגַאב ירפ ןופ
 .ןסינשעג ,ןטינשעג ,ןטינשעג ייז ןרעוו

 .בליז רעטשרע רעד ףיוא טנעצקַא --- (סיליפיס) סע'ול
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 ךובגָאט ןופ

 ,לווייפ ןטסָארּפ ןדעי ךיא ןיב אנקמ

 .טָאידיא םעד ,סינעּפ ןייז טגלָאפ ןוא טסולג ןוא ליוו סָאװ
 ,הואת יד ,לעווש ןיימ רַאפ יז טביילב טרענייטשרַאֿפ
 .טול ןופ בייוו סָאד יוװ ,רעיורט ןופ לייז ַא
 ,לווייט ןייא סייוו -- זיא רעגַאב ןיימ ךעלשטנעמרעסיוא יו
 .טָאג ןייא סייוו סָאד -- ןיב ךיא ךרצינ-טָאג ַארַא'ס ןוא

 טָאג ןָא
 ,ֿפָא ךימ תומולח ןופ טסייר ןוא ריא טמוק ןוא
 .בָאה ןיימ ןוא סטוג ןיימ ןרערט יד ןביילב ךָאנ
 ,ןרערט עניימ דרע רעד ףיוא סיוא ןענעקירט ןוא
 .ןרעטש יד למיה ןיא רעביא רימ ןביילב ךָאנ
 ,ןדנואוושרַאפ ןרעוו ןוא ןרעטש יד ןלַאפ ןוא
 .ןדנוצעג ייז טָאה סָאװ ,רימ טָאג רעד ךָאנ טביילברַאפ

 -- ֿפָא רימ ןופ טָאג ןיימ ריא טמענ ןוא ריא טמוק רָאנ
 !בָאה ןיימ ןופ טביילב סָאוװ ןוא סטוג ןיימ ןופ טביילב סָאװ
 | -- ןרעטש יד ןביוא טרָאד ,ןרערט יד ןטנוא ָאד
 ?ןרעוו ייֵז ןופ טעוו סָאװ ,ןרעוו ייז ןופ ןעק סָאוװ
 ןשַאוו טשינ רעמ ןעק סָאוװ ,רעסַאוו רָאנ -- ןרערט יד
 ,ןשַא רָאנ -- ןרעטש יד ןוא ,טלעוו רעד ןופ אומש םעד
 ,רעטילּפש יד רעביא ןוא ,תוברוח יד רעביא ןוא
 ,טפלעה ףיוא ןכָארבעצ ,ןעלגילפ עקיטיוק טימ

 ,רעטיה ןיימ ךאלמ רעד ןרערט ןָא ןענייוו טעוו
 !טפלעה :ייז ןטעב וצ ןעלמיה ןייק ןבָאה טשינ
 -- ֿפָא רימ ןופ טָאג ןיימ ריא טמענ ןוא ריא טמוק ןוא
 !בָאה ןיימ ןופ טביילב סָאװ ,רימ סטוג ןיימ ןופ טביילב סָאװ

 ךיז וצ דיל

 טע'בנג'עצ טָאה טניוו רעד

 -- ןגעמרַאפ לסיב ןיימ

 ןגָאז ךיא לעוו סָאװ ןוא

 !ןגערפ טעוו עמ תעשב

 ,ןסייה טעוו עמ תעשב
 ,ןפור טעוו עמ תעשב
 ןפרַאד טעוו עמ תעשב
 .ןץפוג'טנַא שפנ ןיימ
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 געט יד ןכירקעצ'ס
 .ןרָאי יד ןעיײגרַאפ'ס ןוא
 געוו ַא ןָא טביילב עמ
 .ןרָאפ םעד ןופ טימרעד ןיא

 ,ןכַאמ ךיא לעוװ סָאװ ןוא
 ,ןגָאז ךיא לעוװ סָאװ ןוא
 ןסייה טעוו עמ תעשב
 ?ןגָאוװ ןופ ןײגּפָארַא

 ,ןעמוק ךיא לעוװ סָאוװ טימ
 :רזעילא-ןרהא ךיא

 ,ןעמוטש ןטייקטייוו יד
 .רעזערג יד ןיא טיוט טזָאלב'ס

 -- רָאלק ךָאנ למיה רעד
 .רעדעס יד ןקלעוו ןיוש ןוא

 רַאפ ַא ןוא רַאפ ַא

 .רעדער יד ןעייטש דלַאב ןוא

 -- ּפָאק רעד ךיז טגיוב דלַאב |

 ליֿפעגרָאֿפ ןוא -- קילג קידניז

 ,טנַאזירָאה ןגנערטש ַא ןופ עיניל עצלָאטש יד

 ןלומרָאֿפ ַא יו ןסָאלשעג קיד'לכה-ךס
 ,רפס ןטלַא ןַא ןיא ןענופעג טרָאװ ַא

 ,ןגיוא עפיט ס'ריּפסקעש ןופ טלַאפ סָאװ צילב ַא

 ןמחנ בר ןקידלַאווג ןופ טייקלקנוט ערָאלק יד

 ןרעדניק עניילק ןופ דייר עסיורג יד ןוא

 ,ברעמ קע ןיא עטיור ןטיוצ-ןקלָאוװ

 ;המכח טימ -- צרַאה א יוװ ,ןייוו-טנווָא טימ לופ
 ןצַאז יירד-ייווצ ןופ ךערּפשעג ,ר י א טימ ךערּפשעג צרוק ַא
 ,(ערָאלק סָאדלַא יוו סייהעג ןוא--אליממ רָאלק זיא צלַא לייוו)
 | -- ,ערה-רצי םענייש טימ טשימעג ,בוט-רצי רעליטש ַא

 ,סרעדנואוו עטסכילרעדנואוו עניימ ןענייז סָאד

 ,ערָאװ יד ,עקיטייצ יד טלעוו ןיימ זיא סָאד
 ,טײקירעגַאב ןיימ ןופ צלַא רעד ,ליואוו ןיימ ןופ ציּפשגרַאב רעד
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 קיזומ יד יוװ קילג רעמ ןוא רעדנואוו רעמ
 שוק ןטשרע ןַא ןופ
 .טייקירעינצפופ רעד ןופ רעיוא ן'רַאּפ

 -- ךָאד ןוא

 טרעיול'ס :סקידניז א ,סע זיא קילג קידניז ַא

 .ךָארב יד קילג ןיימ ףיוא

 ןיא ואוו !הבהא !זיא ואוו ןוא -- שינעטנעקרעד רָאנ זיא'ס

 !;הארי

 .טוט סָאו סעד וצ ליואוו

 :טולב טימ דניז ריא ןפמעקסיוא זומ שינעטנעקרעד

 .הריחב בילוצ ןפַאשַאב טלעוו יד טָא זיא'ס

 .רע ףרַאדַאב דצ ַא !טייקיטייצ ןייד טָאג ףרַאד

 ,רעפרַאש צלַא טרעוו ןטש ן'טימ לגנַארעג ןייז

 טונימ עקיטכרָאפ עדַאיל ַא ןוא
 לכה-ךס ַא ןכַאמ רענוד ַא ןעק

 ןע'ילכה-ךס עכילשנעמ ענייד עלַא ןופ

 ,לכב-לכה ןצנַאג ן'טימ
1839 

 רעטרעוו

 ,רעריזירפ-טָאטשרָאּפ רעקיטעמוא ןַא יו
 עבלעזיד ןריזַאר ןבעל צנַאג ַא זומ סָאװ
 ןםירוכש ןופ סעדרָאמ עקידרעדיוורעד
 ,רעריזירפ-טָאטשרָאֿפ רעקיטעמוא ןַא יוװ
 רע טבלַאז וליפא םולח ןיא סָאוװ
 סעשזורטס עטצופעג-קידקיטנוז
 -- ,עדַאמַאּפ רעקיצלַאמש:-ריזח טימ
 ,רעטרעוו ,רעטרעוו ןשיווצ םוא ךיא ייג ױזַא
 ,רעטרעוו ןופ סעגנערש ןשיווצ טכַאנייב ףיול
 ,רעטרעוו סנטסַאק-אַאז רַאפ גָאטייב וצ-לעטש
 -- טרָאוװ ערָאװ סָאד טָאג ייב טעב ןוא
 .רעטרעהרעד-טשינ ַא הליפת ןיימ ןיא ברַאטש ןוא

 ,ןילת רעטיירדעצ ַא יוװ :רעגרע

 ,רעשיטיליפיס:קיד'רוחב-טלַא ןַא

 ,רעקיאָאנַארַאּפ ַא ןילת ַא יוװ ,ָאי
 טשיוו ןוא סערפ םוצ ךיז טשַאוװ רע זַא ,סָאװ

 ,ךוטנַאה םעד ןיא רעגניפ עטרַאה יד
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 ,ךוטנַאה ןסייוו ץפיוא טולב רע טעז
 ,טיורב ןבַאל ַא טָאטשנָא ,ןוא

 -- ,ֿפָאק ַא טנעה ענייז ןיא רע טליפרעד
 ,רעטרעוו ןופ ּפעק ןשיווצ םוא ךיא ייג ױזַא
 ,רעטרעוו ןופ ּפעק ענעטינשעגּפָא
 ,רעטרעוו ןופ טולב סָאד טנעה יד ףיוא ליפ
 ,רעטרעוו ףיוא רעטרעוו ,רעטרעוו ,רעטרעוו
 -- טרָאוװ ערָאוװ סָאד טָאג ייב לטעב ןוא
 .רעטרעהרעד-טשינ ַא ןעלטעב ןיימ ןיא ברַאטש ןוא

 1930 ,עשרַאװ

 יזריושזד-וינ טַאטש ןיא זױה-דנַאל ַא

 ,עלַאער סָאד זיא לַאערמוא יו
 ,ריפ קיצרעפ טרעדנוה ןצניינ ןיא ביוא

 ,עלַא ןטלעוו יד טקעדַאב שַא-הפרש ןעוו
 ריט ַא ןענעפע ךיא ןעק

 טיוט ןקיטולב סענעגייא ןיימ ןופ ןוא

 עלַאכרַאירטַאּפ-בלַאה ןטייצ ןופ זיוה ַא ןיא ןפיולטנַא

 .סקעז טרעדנוה ןצכַא ןיא טיובעג

 ,ןרעמיצ ךרוד ןענַאּפש ךיז ןזָאל ןוא -- ןפױלטנַא

 טליּפשעג ןשטנעמ ןבָאה רימ רַאֿפ תורוד ואוו

 .ס'קערש רעד ,סיגנונפַאה רעד ,ס'הוואת רעד ןליּפש יד

 .ןעמולב ןוא רעמייב ןשיווצ זיוה א

 רעמוז ןקיבלעז םוצ

 .רימ רַאֿפ תורוד טקוקעגסיױורַא ןגיוא ןבָאה

 ,קערש ןוא גנונפַאה ןוא הוואת ןענייז קעווַא

 רעמוז רעקיבלעז רעד רָאנ
 .רילָאק ןעיולב טימ למיה ןקיבלעז םעד טברַאפ

 ןעניב ןופ טרעגַאלַאב

 ,ןסקיוועג ןסיורד ךיז ןגיוו

 ,ןענימַאק עליטש ייב ,קיניײוועניא ןוא

 .ןסקיב עשיטייצרַאפ ןעלמירד

 לעטשעג ַא .ּפַאט א -- ןומדק רעצרַאווש א

 ,טנַאה יד רעמ ָאטשינ ןוא -- סקַאלפ ןעניּפש םוצ

 .ןענוֿפשעג טָאה סָאװ

 .טנַאוו ןיא ןוויוא רעשידנעלָאה ַא !ךָאנ סָאװ

 -- ןהַאשזוד-ימעד רעקיכייב:טיירב רעסיורג ַא
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 -- םָאר םיא ןופ ןפיוו ןעמ טגעלפ לָאמַא
 .טסוּפ ןוא קיצנַאלג טייטש
 םוהת ס'טיײהנעגנַאגרַאפ רעד
 .ןטנוזַאב םעד סױרַא רעמוז םוצ טצָאלג

 .ןטנוא רעמַאק עסיורג ַא

 .סיוא יז טעז רעלכייּפש ַא יוװ

 לָאמַא ָאד ןעמ טגעלפ ןרַאּפשרַאפ
 .טכענק עקינעּפשרעדיװ

 :טכעלש טשינ זיא גָאטייב
 טרעצנָאק ןסייה םעד וצ וצ ךיז רעה'כ
 ,דרע רעד ןופ
 ,ךיא ייג רעסַאוװ םוצ ןוא
 קרַאטש וצ ּפָאק ץרעביא טּפַאלק ןוז-רעמוז יד ןעוו
 .רעמַאה םענעדלָאג ןרעווש ריא טימ
 טכענ יד ןיא רָאנ
 ,רעמַאק רעד ןופ ,ןטנוא ןופ :ךיא רעה
 ,ןעייטש ןכַאז עטלַא טרעדנוה ואוו ,טרָאד ןופ

 ןעיירשעג ךיז ןגָארט
 .טכענק עטקיניײּפעג ,טכענק ןופ

 ֿפישנוַאט-ןָאטּפמעה ןיא ןבירשעג

 ,טסוגיוא ןופ טכַאנ רעד ןיא ,רעטסנעפ ןץ'רעביא
 .דליב ןרעבליז ס'הנבל רעד ןעגנַאהעג זיא

 ,טסוגיוא ןופ טכַאנ רעד ןיא ,רעטסנעפ ץ'רַאפ
 -- טליּפשעג דליוו גרַאוװלירג'ס טָאה
 .ןטנַאקיזומ עילעּפַאק עקיכָאק ַא

 ןןייטשפיילש ַא ןָא סרעסעמ ןפרַאש עקנילפ סָאד יו ץכעלירג ַא

 רעהפיוא ןַא ןָא ןסעכ-השעמ ןסייר סָאד יוװ ץכעלירג

 ןענורטס עניד ,עניד ,עניד
 ,רעסַאװ עסייה ןופ שינעדיז סָאד יו ץכעלירג
 ןןגער ןטייוו ןופ סָאש ַא יווװ ץכעלירג

 ,ןגעז ןופ שינעגעז עקידנעגניז ַא יו ץכעלירג

 ,לימ ַא ןופ ןלָאמ עדימ סָאד יוװ ץכעלירג
 .ײלרעלַא ןעלבמיצ ןופ שינעלבמיצ סָאד יוװ ץכעלירג

 ,לירגעג סעד ןוא ליּפשעג םעד ןטימ ןיא ,לָאמַאטימ רָאנ

 ,יירשעג ןשלגיופ ַא ןופ ןטינשעצ זייוונטייצ
 -- ייווצ עברַאה ןבליז ןעמונרַאפ ךיא בָאה

2 

2 

 וי וי וי ול וי
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 .לגיופ א ןעוועג זיא רוביד-לעב רעד ןוא

 ,דנַאנַאכָאנ ט'רזח'עג טרָאװ ןייז טָאה רע
 ןטנַאקיזומ ןייק טשינ ןוא רעיירש ןייק טשינ
 ,טשינ טיירש סָאװ ,ייוו ַא ןופ חילש ַא
 ,טשינ טגניז סָאװ ,ייוו ַא ןופ
 -- טדער סָאוװ ,ייוו ַא ןוֿפ
 .טעַאּפ רעשיאַאזָארּפ רעשיגַארט ַא

 רױּפַאק

 סורק ןקוק רעסַאו םעניא רעמייב יד
 :גערב םעד ןרעקלעפַאב סָאװ ,רעמייב יד ףיוא
 ךָאנ שירַאנ ןכַאמ ,עקיד'תמא ,זדנוא
 ;קער ענירג ןיא עקירױּפַאק םיצל
 ,עקיריורט ןוא עקירױּפַאק םיצל
 ,עקיירוחש-הרמ טרעביושעצ
 קערש טימ ןוא לּפַאלּפ טימ ןוא לקָאש טימ לופ
 .קעה רַאפ ןוא ןגעז רַאפ

 ךיז וצ טדער ןוא ןוז ַא טציִז רעסַאוװ ןיא
 :ןָא-ןביוא טלמיה סָאװ ,ןוז רעד ןופ
 רַאנ ךָאד זיא ןוא -- טגרָאבעג רימ ייב טכיל טָאה

 ןָא ךיז טײקיגָאט ןיא טוט סָאװ ,טכַאנ
 ,עקיריורט ַא יז זיא טכַאנ
 ,עקירוחש:-הרמ ַא טכַאנ

 ,בוח םעד ףיוא ךיא ןָאמ רעמָאט דחּפ טימ לוֿפ
 -- רעטנוא יִז טייג רעמָאט
 .ףױרַא ייג ךי א ןוא

 וי לי ו2!

 השעמ ַא

 ,השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 ןגערפ ןעמונעג השעמ יד טָאה
 -- השעמ ַא ףיוא אישק ַא
 .אישק ַא ןיילַא ךיז ףיוא

 :השעמ יד טגָאזעג טָאה
 ?השעמ ַא רַאפ סע זיא סָאװ
 ,אורית סעד טשינ ךיא ןיפעג
 / .השעמ ַא ןָא ךיז ךיא וט
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 ןכוז ןעגנַאגעג זיא יז ןוא
 ,י'שר ַא דרע רעד רעביא
 ,השעמ יד ןדײשַאב ריא לָאז רע
 .אישק יד ןרעפטנערַאפ

 ,ס'י'שר ןענופעג יִז טָאה
 ,ס'י'שר יד טרעּפטנעעג ןבָאה
 סרעפטנע עלַא יד ןופ זיא

 .תוישק טימ סי ַא ןרָאוװעג

 :השעמ יד טנייוועצ ךיז טָאה
 ,אישק א טגערפעג בָאה ךיא
 -- תוישק ןרָאוװעג ןענייז
 !עשַאק ַא רַאפ סע זיא סָאװ

 השעמ יד טציא זיב טעשזדנַאלב
 !השעמ יד זיא סָאו :טגערפ ןוא

 -- תוישק רעמ גָאט ַא סָאװ
 .השעמ יד קע ןַא ןָא זיא'ס

 ןענייוו ןטלעוו עלַא ןוא

 ןלייצרעד תורוד עלַא ןוא
 ,השעמ רעד טימ השעמ .יד
 -- אישק ַא טגערפעג טָאה סָאװ
 ,השעמ ַא ףיוא ַאישק ַא
 .השעמ ַא ףיוא אישק ַא

 לגיופ רעמוטשש רעד

 יתכלה רעיב ינא

 ...יתעמש תופוע לוקו

 !יּפ ,יפ ,יֿפ :לגיופ ַא טליּפש

 .יל ידודו ידודל ינא

 :יצ א טיג לגיופ רעטייווצ ַא

 .יֿפ רבדי םשה תליהת

 :ױזַא טגניז לגיופ רעטירד ַא

 .ינדא תא ישפנ יכרב

 :ַָאכע ןַא יו רעטרעפ ַא טכַאמ

 .ךינֿפ הזחא קדצב ינא
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 ,גייווצ ן'פיוא רעטפניפ א טייטש

 .גייוש א טגייווש ןוא גייווצ ן'פיוא טייטש

 !ןסערעד ןרָאוװעג ןוגינ רעד סיא זיא
 !ןסעגרַאֿפ םענייז קוסּפ םעד רע טָאה

 -- רעמוז זיא םורַא ,ןעגניז לגייפ יד

 !רעמוטש רעד לגיופ רעד טרַאוװ ןעמעוו ףיוא

 זונ

 קעוַא ייג ךיא זַא .סענעי ייב רעמיצ ַא בָאה'כ

 טביילב רעמיצ ןיא .לסילש םעד טימ ךיא סענ

 .ןסַאלשרַאֿפ טייקליטש יד

 .טיירפרעד ףיוא יז טגנירּפש ,םוק ךיא זַא ,טכַאניײיב
 .ןסָאוװרַאֿפ עריא ףיוא רעפטנע ןַא ךיא גנערב רשפא
 ;ונ :ןגיוא יד ןיא רימ טקוק ןוא ףיוא טגנירּפש יז

 -- !ואוו !טע
 .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ךיא ביג

 טעב ן'פיוא
 .ןסָאשרעד בלַאה לגיופ ַא יוװ יז טגיל

 ורעלדָאב טגָאז יו ...ריא רַאֿפ טשינ טסיירט ןייק בָאה'כ)
 ( ...ןסָארטַאבלַא עמָאל ,ןטעָאפ

 תומחלמ ןופ טרובעג יד

 ןזָאפרָאמַאטעמ , סע'סוידיווַא ןופ

 הפוקת ענעדלָאג יד טָאה ,גנַאוװצ ןופ ןוא לעפַאב ןופ יירפ
 ,געטשרע יד

 .עטכערעג ַא ןיילַא ךיז ןופ ,סטוג ןוא טֿפַאשיירט טיהעגּפָא
 גיוא ןייק טָאה ךָאנ ןטכרַאֿפ טשינ ןוא ןעוועג טשינ ףָארטש

 טנעיילעג טשינ

 (2.לווַאט סענרעּפוק ַא ףיוא טצירקעג ,ץעזעג ןזייב ןופ רעטרעוו
 טשינ קערש ןייק טלַאטשעג ס'רעטכיר סעד ךָאנ טָאה'ס

 :םיאטוח ףיוא ןפרָאוװעג

 טלָאמעד לָאז'ס לייוו ,רַאפרעד טשינ ;ןיז ןשירָאפַאטעמ ןיא -- ענעדלָאג ַא (1
 --- הפוקת רעטצעל רעד ןיא דָארג טעשעג סָאד) דלָאג סָאד ןרָאװעג טקעדטנַא ןבָאה
 .(רעטסגרע רעד

 .תוחול ףיוא ןרעוו טצירקעג ןגעלֿפ ןצעזעג (2
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 .םענייז ץטּפשמ סעד ןוא סיא ןָא טלעוו יד ךיז טײגַאב ךעליירג

 רעטנורַא גרעב-סייה ערעייז ןופ ךייט ןיא טרעדינעג טשינכַאנ

 ןןעמיווש םוצ ןזייא ןוא קַאה ךרוד טיונעג ,רעמייב יד ןבָאה
 .ןגערב ענעגייא יד אוח ַא שטנעמ רעד טָאה טנעקעג טשינרַאג
 טדימשעג דרעווש טשינ טנַאה ס'נכעלברעטש ַא ךָאנ טָאה'ס

 ,רעצנַאּפ טשינ ןוא
 .ןֿפָאלעג גנוטסעפ ַא םורַא טשינ ךָאנ ןענייז סנבָארג
 ,רעדנַאנַא וצ סנייא טפַאשביל ךרוד טקילגַאב ,רעדניק יוװ ךיילג

 .רעקלעפ יד ןבעל רעייֵז טריפעג ור ןוא תחנ ןיא ןבָאה
 ,ןרלובעג ןעמיוז ןָא ,ןסקיוועג ;ןעוועג זיא יַאמ רעקיבייא
 ייז טעלגעג טָאה'ס ןוא דרע רעד ףיוא טצָארּפשעג ןבָאה

 (3.סוריפעז

 טשינ טכורפ ןופ רכז ןייק טָאה ,ךָאנ טרעקַאעג טשינ ,דרע
 ,ןגָארטעג

 קידרעּפכורפ ןעגנַאז טימ ןָאטעג טשינ דלעפ ַא ךיו טָאה'ס

 .ןלעה
 (4}ןענורעג ךעלעמַאּפ ןענייז ךלימ ןוא רַאטקענ ןוֿפ ןכייט
 רענעדלָאג ךיז ןסָאגעג במעד םענרענייטש ןופ טָאה ליטש

 .קינַאה

 טרעדינעג רַאטריַאט ןופ סנטָאש יד ןיא טָאה'ס ןעוו ,רעטעּפש

 (5 ,סונרוטַאס
 ןופ ןָא טייִצ יד טמוק'ס ןוא -- רעטיפוי רעשרעה רעד טרעוו

 ןרעבליז

 ,םיקלח ףיוא טייצ עקיבייא יד טלייטעצ רעטיפוי טָאה'ס

 .גנילירפ ןקיבייא םעד טלקערבעצ ןוא ,ךיילג טשינ קלח וצ קלח

 ,סרעמוז יא ,סרעטניוו יא רָאי סָאד טלָאמעד טניז ןיוש טָאה'ס

 | ,ןטסברַאה יא

 ןוא צרוק גנילירפ ַא -- רעירפ ןופ רֶכֹז ַא יו -- ןוא

 .קידניוושרַאפ

 טניוו רעדניל --- (בליז רעטייווצ ,רעטצעלרַאפ רעד ףיוא טנעצקַא) סוריפעז (3

 .(עיצַאקיֿפינָאזרעּפ)
 .קנַארטעג-םימשב ךעלטעג -- (בליז רעטשרע רעד ףיוא טנעצקַא) רַאטקענ (4

 סונרוטַאס .טלעוורעטנוא -- (בליז רעטשרע רעד ףיוא טנעצקַא) רַאטרַאט (5

 .;ןכירג יד ייב) טייצ-רוא רעד ןופ טָאג רעד (בליז רעטייווצ רעד ףיוא טנעצקַא)

 ירַאפ טָאה (טלעוורעטנוא יד) טױט רעד יוװ סעדכָאנ :ַאז םענופ ןיז רעד .(סָאנָארכ

 ןופ טּפַאשרעה יד ןָא ךיז טביוה (סונרוטַאס) והובו-והות ןקיטייצירוא םעד ןעגנולש

 טמוקיס ןוא (בליז רעטייווצ רעד ףיוא טנעצקַא) רעטיּפוי טָאג-טלעוו ןשירָאטסיה סעד

 -- טייצ עטנדרָאעג ןוא עטלגערעג יד ,הפוקת-רעבליז רעד טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא

 .טייקיבייא רעד ןופ גנולקערבעצ יד
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 ,ןציה ןופ ןדניצ ןעמונעג טפול יד טלָאמעד טשרע ךיז טָאה'ס

 ןטלעק ןופ ,זייא סָאד ךָאנרעד ןעגנַאהרַאֿפ ךיז סייוו

 .טרעווילגעג

 טלָאמעד טשרע ,ןעניואוו ןיא ןירַא ןעמ זיא טשרע טלַאמעד

 ךיז טלייוועג

 םענירג גרַאוורעטעלב טימ ט'ככס'רַאפ ,טרָא-ור םוצ ןלייה

 .ןסיורד ןופ

 ןיא ןלַאפעג ןטשרע םוצ לָאמ םוצ ןענייז ייֵז -- ןעמיוז

 ;סיוש-דרע
 .ןסקָא יד ןצכערק ןעמונעג ךָאי ַא רעטנוא ןופ ןבָאה'ס

 -- ןיוש רוד רעטירד רעד -- רוד רעד ןעמוקעג זיא ןַאד

 .רעּֿפוק ןופ

 ןוא רעקרַאטש ליפ טסייג ןיא ,רעוועג םוצ ךס ַא רעקנילפ

 | ,רעזייב

 ןופ טקעלפַאב ,םיא-ךָאנ סָאו ,רעד יו טשינ צלַא רעבָא

 | -- סנכערברַאֿפ
 .ןטרַאה םעד ןזייא ןופ רוד רעד :טצעל-וצ סָאוװ ,רעד יו טשינ

 םעד לאטעמ ןופ רוד ןיא ןיירַא ךיז דלַאוועג טימ טסייר'ס

 סםעניימעג

 טפאשביל ,תמא ןעייג קעווַא ןוא טכעלש זיא סָאוװ צלַא

 .השוב ןוא

 /ןוא גנורַאנעג ןוא יירענגיל ייֵז טָאטש ןעמוקעג ןענייז'ס

 ,טייקשלַאפ

 אלא קשח רעד ןוא ,טסיופ רעד טימ טלייק סָאוװ ,טפַארק

 .ןּפַאכרַאֿפ וצ
 ןַאט-ריפ ַא ייז לָאז רע ,ןבעגעג טניוו םעד ןעלגעז ןַאד ןרעוו'ס

 ןענייז סָאוװ ,רעמייב ןוא ,תונידמ עטסטייוו יד וצ טעה

 ןענַאטשעג

 ,עכיוה ןציּפשגרַאב ףיוא רַאג יצ דלַאו ַא ןיא ףיט גנַאלנרָאי

  ףיוא ןפיש ךיו ןרעמ'ס ןוא -- םי רעד ןגיוו גנילצולּפ טמענ

 (6.ןפיש

 ,םענייא ןכעלטיא וצ יז טָאה טרעהעג סָאוװ ,דרע יד ,יז

 ,ןזעוועג הלחנ סי'נעמעלַא ,טכיל יוװ ןוא טפול יוװ ,זיא

 טנזיוט ןצענערג טיול טרעוו ןוא ןטסָאמעג ןַאד טרעוו

 .טנכייצַאב

 .ן'רַאפ זייּפש טרעדַאפעג דרע רעד ןופ רעמ טשינ ןיוש טרעוו'ס
 רעגנוה

 .רעמױבטסַאמ טניימעג -- ''םי רעד ןגיוו גנילצולפ טמענ . . .רעמיוב ןוא , 6
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 דייוועגניא ריא ןיא טכירק ןעמ :טנױלַאב סָאװ ,טינש ַא רעדָא

 | .ןכוז
 (7?ןסנטָאש עשיגיטס יד וצ קור ַא קערש ןופ ךיז טוט רעבָא י ז

 ריא ןיא לייוורעד ןעמ טבָארג ,קירוצ ךיז טקור יז יװ ,טָא

 ,ןצרַאה
 וצ ןצייר סָאּוו ,תורצוא ,סױרַא תורצוא טבָארג ןעמ זיב

 .ןָא סטכעלש
 ןענופעג טרעוו דלַָאג'ס ןוא טקעדטנַא ןזייא סָאד זיא ןיוש

 :םעדכָאנ דלַאב
 ,ןזיווַאב ה מ ח ל מ יד ךיז טלעוו רעד ףיוא ייֵז טימ טָאה ךיילג

 דלָאג ןופ ףליה רעד טימ ,ייווצ יד ןופ ףליה רעד טימ טגָאלש

 .ןזייא ןופ ןוא

 .רעגניפ עקיטולב עריא ןיא רעוועג סָאד טגנילק קידלמוט
 הרוא ןייז טימ רעמ רעכיז טשינ ;ביור ןופ ןעמ טבעל ןבעל

 טשינ םעדייא סענעגייא ן'טימ -- רעווׁש ַא ,טריווזיוה ַא זיא

 .רעכיז

 ס'דניקפיטש סעד ןיא םס ןייֹרַא ןשימ סעמַאמפיטש

 .ןעקנַארטעג

 ןופ טיוט םעד -- ןוז ַא ,ןַאמ ריא ןופ טיֹוט סיוא-טקוק יורפ

 .רעטַָאּפ ןייז

 יז טזָאלרַאפ סע ןוא -- סַאנ ןקעלפידרַאמ ןופ זיא דרע

 (8 ,אערטסַא
 עשילמיה ןופ עטצעל יד ,טדניוושרַאפ ןוא ביוה ַא ךיז טוט

 .רעטכעט
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 רימ ןיא ןביולג טרעהעגֿפױא טסָאה וד ,טָאג

 ,רימ ןיא ןביולג טרעהעגֿפױא טסָאה וד ,טָאג
 -- רימ ןיא רפֹוכ טסיב ,רפוכ טסיב וד ,טָאג
 ריפ עלַא ףיוא טנורגֿפָא ןיא ךיא ךירק
 ,ריּפַא טנורגּפָא ןופ ןעמ טכירק יו ,טשינ סייוו ןּוא
 .ריד וצ ןעמ טמוק יוװ ,ןעמ טמוק יוװ ,טשינ סייוו ךיא
 ,רימ ןיא ןביולג טרעהעגפיֹוא טסָאה וד טניִז

 -רעטנוא --- סנטָאׂש עשיגיטס .ךייט-טלעוורעטנוא ,סקֹוטס :ןוֿפ --- עשיגיטס (7

 .טלעוו

 רַאֿפ ְךָאֵנ ןבָאה סָאו ,'רעטכעט עשילמיה ,, .טייקיטכערעג יד --- ַאערטסַא (8

 השוב ןוא טפַאשביל ,תמא :ןענייז ,דרע יד טזָאלרַאפ ,הפוקת-ןזייא רעד ןיא ,ריא

 .(רעירֿפ עז)
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 ,ריט ןייז ןסַאלשרַאפ ןוא םוהת ןיימ ןפָא זיא
 .ריט ןייד ןסָאלשרַאפ

 !רימ ןיא ןְביֹולְג ןבױהנָא טסלָאז ,ןעמ טוט סָאװ

 ןיילסיוא ןוא דלוש
 ,טנערב עלעטכיל סָאד ןמז-לכ | |

 ןטּכױװַאֿפ ץלַא ךָאנ ןעמ ןעק

 (רעטנַאלַאס לארשי 'ר) |

 ,לטכיל סָאד טנערב עס גנַאל יו
 .ןטכיררַאֿפ צלַא ךָאנ ךיז טזָאל
 ,ןבעל ַא ןטכיררַאפ ןָאק רעוו רַאנ
 !ןטכיד ףיוא טדנעוושרַאפ טרעוו סָאװ

 ,רעדליב ןוא רעטרעוו ןופ דניז
 !המשנ ןיימ ןופ דניז-טכַאנ

 ןעמוק ךיא לעוװ טלעוו רענעי ףיוא
 .אמט רעקידרעטרעוו ַא

 ,רעטרעוו תונחמ ןופ טיײילגַאב

 ,ןגילפ עדליוו תונחמ יוװ

 ,ןדירַאי ףיוא ןעשזדנַאלב ךיא לעוו

 .ןגיל ןפיֹוקרַאפ םידש ואוו

 ןּפעלש ךיא לעוװ דש וצ דש ןופ

 ןדימ סעד סופ-לכיורטש ןיימ
 ,גרַאוודנעלב ןוֿפ ןעמָארק יד רעביא
 .ןדירַאי עטסופ יד רעביא

 ,רעדנעלב םעד ,לווייט םוצ ןענַאװ זיב

 !םיא יײרפַאב :טָאג ןגָאז טעוו

 םירצמ ס'גנוטכיד רעד ןוֿפ ןוא

 ,רעדנעל ןופ דנַאל ןיא ןעמוק ךיא לעוו

 ,רעדנע ןַא ,ריר ןָא טייקליטש ואוו

 .רעדנעוועג עסייוו קיבייא ןיא טציז

 םימחרו

 ,רעכעל ןיא זיימ ,רעכעד ףיוא ץעק

 ,רעכעב ןיא טנייוו סָאוװ ,ןייוו רעד ןוא

 ,טנוה רעקירעגנוה ַא ןוא

 הנבל עמַאזנייא ןַא ןוא
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 -- ,דנואוו עקידנטולב ַא יו
 ,רעצ רעבלעז ,רעבלעז רעד זיא'ס |

 ,זייוו ענייד סימחר יד ןוא
 !רַאה ַא ,רַאה

 ,הנוז יד גָאר ןצרַאוװש ןץפיוא

 ,הנוק א ףיוא ץהעש טרַאוװ סָאװ

 ,גילפ עקידרעמוו-ךָאנ ַא
 ,טרעדיילשעג טניוו ןופ טַאלב ַא ןוא

 -- ,קילג ךָאנ טיירש סָאװו ,ץרַאה ַא ןוא

 ,רעצ רעבלעז ,רעבלעז רעד זיא'ס

 ,טייו ענייד םימחר יד ןוא

 !רַאה ַא ,רַאה

 הריד עקידייל ַא

 ,הריד ַא ןעז ןגיוצעג ךימ טָאה'ס
 .טניואוועג לָאמַא בָאה'כ ואוו
 קידייל ןענַאטשעג זיא יִז

 ,ןיױשרַאּפ רעד ט'מולח'עג ריא ךיז טָאה'ס ןוא |
 ..טנױשרַאֿפעג טרָאד לָאמַא טָאה סָאװ

 | ,תורוש
 ,ןבירשעג הריד רענעי ןיא
 ןבילקעג ךיז ןבָאה

 י - רעטצנעפ יד םורַא
 .ילפּפָא ן'רַאפ לגייפ יוװ ,זייווסעפוק

  ןכָארקעג זיא'ס
 ןטָאזעג ןוא
 ,טקעזניא ןַא ןופ ףוג-לַארטסַא ןַא

 .ןטָארטעצ לָאמַא בָאה'כ סָאװ

 יילרע'לכ ןטייקימיוקמיוק

 טקעטשעג ןבָאה

 ,ןטָאש ןיא ,ןעלקניוו יד ןיא

 ,טשרַאב ַא רעטנוא ביוטש יוװ

 קערש רעשיזיימ טימ

 .ןענירטנַא םוצ טלַאֿפש ַא טכוזעג
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 לטערש ַא

 טנַאו ַַא ייב טעקַאנ ןגעלעג זיא
 :ןעגנורּפשעגפורַא רימ ףיוא זיא ןוא
 ?וטסכַאמ סָאװ ,עטַאט

 ,הבשחמ ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןטימ ןיא

 טכַארטעג ,ענעריולרַאפ ַא ןענַאטשעג

 טכַארטעג יז לָאמַא טָאה סָאװ ,םעד ןופ

 :טכַאנרַאֿפ ַא ןיא ָאד-טָא

 .רימ ןופ

 ,ןעזרעד ךימ טָאה יז זַא
 טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז יז טָאה
 .ןעלדיז ןעמונעג ךימ ןוא
 ,רעטעררַאֿפ רערעטצניפ ַא -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,טסיב

 ,רעדניוושרַאֿפ ַא ,רעפיולטנא ןַא

 ,רעריובעג א

 .רעדניק ענייז רקפה ףיוא טזָאל סָאוװ

 ןרערט יד ןסייוו יצ
 ןכפש ימ תועמדה ועדיה

 (יולה הדוהי 'ר)

 ןעמעוו ךָאנ ןוא סָאװרַאפ ,ןרערט יד ןסייוו יצ
 ,ןסָאגרַאפ ןגיוא ייז ןבָאה סע
 טָאה יז טייקלעה ַארַא'ס ,דרע יד ןעד סייוו ןוא
 !ןסַאלשרַאפ םעזוב ןרעטצניפ ןיא

 טָאה יז טייקלעה ַארַא'ס ,דרע יד טשינ סייוו סע
 ,ןסָאלשרַאֿפ םעזוב ןרעטצניפ ןיא
 ןעמעוו ךָאנ ןוא סָאװרַאֿפ ,ןרערט טשינ ןסייוו'ס ןוא
 .ןסָאגרַאפ ןגיוא ייז ןבָאה סע

 ,בורג ןופ ךשוח ןיא םערעוו טשינ ןסייוו'ס ןוא
 .ןסערפעצ יז סָאװ ןוא ןעמעוו
 צרַאה סָאד ךיוא טעוו סע רָאנ ,ץרַאה ןיימ רָאנ סייוו סָאד
 -- -- ןסעגרַאפ
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 הליֿפת ינא

 (עכסישפ ןופ םנוביהחמש 'ר ןופ גָאז א ףיֹוא טיובעג)

 ,יז טסעז וד ,הליפת ןיימ טסרעה וד

 ןָא זיולב םיא טסקוק וד ןעוו
 .הלפאו:ךשוח קיטש סעד ,ףוג ןיימ

 ?רעוו ןוא הליפת ןיימ זיא סָאװ

 .ילכ ענעכַארבעצ ןייד ,ךיא
 -- הליֿפת ינא
 ,אֿפוג ךיא
 ,ןייבעג-ןוא-טיוה ןיימ רָאג

 ,ןילַא ךיא
 .הליפת יד ןיב ןיילַא ךיא

 ,סופ ןיימ ןֹוא טנַאה ןיימ
 -- רעיוא ןיימ ןוא גיוא ןיימ
 ,טָאג ןיימ ,הליפת ַא זיא ץלַא סָאד
 .רעיורט ןופ הליפת ַא

 זדנוא ךָאנ

 ,םוא ןעמוק רימ סָאװ ,קידלוש (דנוא זיא רעוו
 ןןכַאמ טשינרָאג ךיז טזָאל ןבעל רעזדנוא ןופ סָאװ
 םורַא רעטרעדנוה ןרָאי ןיא ךָאנ טעוו גיוא ןַא
 .ןכַאל ןלעוו רעדניק ןוא ןוז טימ ןעקנירטנָא ךיז

 ,ןעקנעש סָאװ ,טנעה ןזייוו ךָאנ ךיז ןלעוו'ס ןוא
 ,ןטענָאיַאב ןביוה סָאװ ,טנעה יד טָאטשנָא
 -רעמ-טשינרָאג רעייז ןיא סיורג -- ןלעוו ןייטשפיוא ןוא

 | -- ןעקנעדעג
 .ןטעַאּפ עשילַאקוב ,עקיטנייה-טשינ

 .דלֹוש זיא גנַאגרעטנוא .קידלוש זיא ,םוא טמוק סָאװ ,רעד
 .ןדיימ טשינ זדנוא טעוװ ףָארטש ןוא .ףַארטש זיא דלוש ןוא
 .טלֹופרַאפ סָאמ יד זיא סע
 .ןדיינׂש יז זומ סָאד -- טייזרַאפ טנַאה ַא סָאװ ןוא

 .ןשַא רעטנוא ןגיל ןלעוו רימ .ןסיירפיוא סעבמָאב ןלעוו זדנוא

 ..ן'כרכ עטיוט יד ןע'נשרי טעוו ףרָאד ענירג'ס ןוא

 ןשַאוו עטלַא יד דרע יד טעוו ןגער רעגנוי ַא

 -- ןכַארּפש עיינ ןדער ןלעוו ןכַאז ןוא

 .ןכַאל ןלעוו רעדניק ןוא ןרעדינ טעוװ טָאג ןוא
1933 
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 ןלַאנגיס

 ןצילב עקיטכַאניײב עטייוו יו
 ,ןציה עקידרעמוז תעב
 עלייוו ַא ףיוא ןָא ךיז ןדניצ סָאװ
 (הלאש רעצרַאוװש ַא ףיוא רעפטנע רעלעה)

 ערַאּפש רעד ךרוד קירוצ ןֿפױלטנַא ןוא

 -- ,ערַאמכ ַא ןופ

 ןלַאפ יוזַא

 ןלַאנגיס
 ןרָאלק-טשינ ,ןטייוו סעד רעביא

 ,ןרָאי יד ןופ געוו -
 ןלייא
 ןלַארטשַאב וצ ךיג ףיוא
 ,ןליימ עלעקנוט

 ,ןלַאזקיש ןופ עגנערטש רע'מינּפ
 ,ןלַאנַאק עטיוט ס'טייהנעגנַאגרַאפ רעד
 / ,ןלעווש עקידלקַאוװ ס'טפנוקוצ רעד

 ןלעהַאב
 ,ןלָאטַאפ םעד ן'העש ןופ ףיול םעד

 ,ןָא ןגָאז
 -- סיוא ןגָאז
 .ןלַאפרַאֿפ ןרעוו ןוא

 טשינרָאג ןוא טָאג ןשיווצ רעדָא ,זיוהלוד ןיא

 .טָאְג ןיב ךיא ,רָאטקָאד רעה
 .ןעניגרַאפ רימ סע טגעמ ריא
 ,טשטנעמעג ,טכַאדעג טנייה טשינ ,בָאה'כ ןעוו
 .ןעניז םענופ רעטנורַא טעמכ ךיא ןיב
 .טָאג ןיָאוװעג ןיב'כ ןוא קילג ַא ןעשעג זיא ,ונ

 !ךעלקילג ןוא סיורג יױזַא ,קיטכעמ ױזַא ןיב'כ

 דרע יד ןָא ךיא ּפַאכ -- ךיא ליוו

 .ךעלקיטש ףיוא יז עקסַארטעצ ןוא

 !טרעה ריא -- טרעוו סע זיא יִז

 ,טרעוו סע זיא יִז

 !הלבנ קיטש סָאד

 .אלימ רָאנ

 .טָאג רעקיטומטוג ַא ןיב ךיא
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 תונמחר בָאה ךיא

 -- סַאג ןיא טניה ףיוא

 ,סוניקוא-סי ן'פיוא וליפא ןוא

 .סַאנ קיביײא ,ךעבענ ,זיא סיא סָאװ

 ,רשוי טימ טָאג ַא ,ךיא

 ;ךרע ַאזַא ןעקסַארטעצ ןוא ןעמענ לָאז

 .טנעה ערעדנַא ףיוא ןעמוק יז לָאז

 .דרע'רד ןיא ןייג יז לָאז

 .רַָאטקַאד רעה ,טָאג רעכעלרעדנואוו ַא ןיב ךיא

 .עסַאמ רעַארג רעד ףיוא תונמחר בָאה'כ

 :שטנעמ ןייז טסייה'ס סָאװ ,ךיא יוװ סייוו ךָאנ רעוו

 .עסַאר רעייא ןופ ןעוועג ןיילַא ןיב'כ

 ,עניױזַא ךָארב ַא ךָאד זיא ןייז וצ שטנעמ ַא

 .אנוש ןטסגרע סעד טשינ סע שטניוו'כ זַא

 .ןימ ןטַאוװעכרַאּפ רעייא טימ ליפעגטימ טוט בָאה'כ

 !ןיב ךיא טָאג רעקיטומטוג ַארַא'ס ,ןסיוו ריא טנעק סָאוװ

 -- וליפא דמעה-סיעגושמ ַא ןָאטנָא ךימ זָאל ךיא

 הליפת ריִמ וצ טוט סע יווװ ךרָאה ןוא ױזַא ייטש ןוא

 .טשינרָאג רעד

 ןזיא טשינרָאג רעד רעוו
 .רָאטקָאד רעה ,ךיא רעדיוו עקַאט
 .רעטנציירד רעד טשינרַאג גינעק
 .רעכעלדנעמוא רעד טשינרַאג ,ןיינ
 ,קידוועייז-טשינ ױזַא ןיב ךיא
 .ןטשינרָאג וצ ףיוא וליפא רעה'כ ןוא -- טָא:טָא זַא
 -- !ריטנַארַאג'כ -- צעגרע ןיא ָאטשינ ןיב'כ
 .רימ ןיא ָאטשינ זיא צעגרע םוש ןייק ןוא
 ,רָאטקַאד רעה ,טוג ױזַא ךָאד זיא סָאד
 .טָאג ַא ןייז וצ יווװ רעסעב ךָאנ
 .םלוע םוש ןייק ףיוא ָאטשינ ןיב ךיא :רָאֿפ ךייא טלעטש
 ,םלועבש ןפוא םושב ןעניפעג טשינ ךימ ןעק'מ
 .ָאטשינבש ָאטשינבש ָאטשינ ןיב'כ לייוו
 ןןפיירגַאב סע ריא טנַאק
 .ןרעדנואווַאב םוצ טושּפ זיא קילג ןיימ
 .רָאטקַָאד ,אנקמ טשינ ךימ טייז רָאנ
 .טסָאקעג גונעג ךימ טָאה'ס
 .רעטקַאֿפעג ַא ןוא רעטלזָאמעג ַא ןיב'כ
 .טצילבעג ןוא טרענודעג גונעג רימ םורַא טָאה'ס
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 ,טפַאשישטנעמ ןיימ ןופ סידחּפ יד ןיא ךיז ןַָאמרעד ךיא ןעוו ,ָא

 .טציא זיב ,טשינרָאג ןכעלדנעמוא ,ךימ טרעדיוש

 .ןגרָאמרעביא ןיוש זיא רעגייז רעד .טעּפש זיא'ס ,ונ

 .רָאטקַאד ,לָאמ שרעדנַא ןַא ןפערט ךיז ן'רימ

 .שמש םעד ךייא ךָאנ ןקיש לעוו'כ

 ,ןפערט ךיז רימ ןענַאק יוװ -- שטַאכ

 ,ָאטשינבש ָאטשינבש ָאטשינ ןיב'כ זַא

 } -- -- שממ לעופב ָאטשינ

 ,עטַאוװעשירַאנ ױזַא ןָא ךימ ריא טקוק סעֿפע

 ,טַאהעג ןגיוא ןייק טשינ טלָאוװ ריא יו

 .עטַאו רעקיטש ייווצ רָאנ

 .טשינ רַאט'מ .ןקוק טשינ ױזַא רָאט'מ

 .ךימ טרעפעלש'ס .לבירַאֿפ ןייק טשינ טָאה

 .טשינרָאג ןוא טָאג ןשיווצ ןֿפָאלש ןגייל ךימ ייג'כ

 רעטרעוו ןוא רעדרעמ

 גָאט וצ גָאט ןופ

 ,ןגָארטרַאֿפ רעקיצניוו צלַא ייֵז ךיא ןָאק

 ,גָאז ךיא סָאוו רעטרעוו יד

 .ןגָאז ערעדנַא סָאוו רעטרעוו יד

 .טרָאװ טימ טלעוו יד לופרעביא
 .דרָאמ טימ דרע יד לופרעביא
 ,רעטרע עכלעזַא ָאטשינ
 קעוַא טרָאד ןענָאק טסלָאז
 .רעטרעוו ןופ ןוא רעדרעמ ןופ

 ןטייקנזעוועג

 ,םיא לָאצַאב ךיא ןוא -- טכַאנ רעד ריא טייֵז בוח ןיימ
 ענעגנַאגרַאפ ןופ רעדליב ,תומולח ָא

 ,תולרוג ןוא סנבעל
 !ענעגנַאלש ןטַאבָארקַא ,עקנילפ םיפשכמ

 םולח ַא ןופ קיגָאל רעד טימ רימ טזייוו ריא ןעוו

 -- ןטנַאגיג ףיוא ןסע סָאװ ,זיימ עקידרעייפ

 :ןיא סָאד סָאװ ךיא ןעקרעד ,זיא סָאד סָאוװ ךיא סייוו

 .ןטלעוו-רוא ןופ עשיגַארט קינָארכ זיא'ס

 .זןיר ןדעי ןופ יירשעג-טיוט סםעד ןעקרעד'כ
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 ,ךַאד ַא ט'לארשי:עמש ףױרַא למיה םוצ

 :קַאה ַא ףיוא טנערב טולב

 ח"ת:תריזג ןופ ןטייצ ןיא

 .קַאמַאדיַאה ַא טקַאהעצ ךימ טָאּה

 -- ןעיירש ןוא ףיוא ןעלגילפ ןביוה רעזייה

 טכעלפ עגנַאל טימ ןעיורפ

 ,ןעיילש יוװ ךיז ןפרַאװ

 -- טכענ ענרוּֿפרוּפ ךיִז ןופ סורַא ןעמָארטש

 ןטרַאו רעדמעה ןיא רעטסייג

 ,ןטרַאצ-לעה לּפענ ןיא רעטצנעפ םייב ןסיורד

 ,שירפ ענדָאמ ךַארּפש ַא ףיוא טנעה טימ ןדייר

 -- רַאלק ענדָאמ ךַארּפש ַא

 ,רָאי ןצפופ וצ ןעזעג ייז בָאה'כ)

 שיט ַא ףיוא ןגעלעג טרימרַאפָארַאלכ ןיב'כ ןעוו

 .(ןטינשעג ךימ טָאה'מ ןוא

 ןטימ עטלַארוא ענייד ןעוו ,טכַאנ

 ןלייצרעד ןַא ןביוה

 ור ןייד ןופ ורמוא רעד ןיא

 ,ןלייה ןופ ןוא ןעלמיה ןופ תוישעמ

 וצ ךיז טרעה ןוא ףוג ןיימ טגיל

 .רעדױלּפ ןפיט ס'מולח םוצ
 רעדיוש ,ָא

 .ןטייקנזעוועג ענעמוקעגקירוצ ןופ

 אצעזעג עטסכעה סָאד זיא דָאנג זַא ,סייוו'כ שטָאכ

 ,עטסכעלקערש יד ךיוא ,ןגעוו עלַא זַא ןוא

 -- ,ןעמולב-יַאמ טימ טמיױזַאב ןייז ףוס םייב ןלעוו

 ,ןעמוקייב טשינ דחּפ ןיימ ךיא ןַאק ןגעווטסעדנופ

 לוגלג ןקידנעמוק ןיא זַא ,ןויער ן'פיוא רימ טמוק'ס ןעוו

 ,ןבעל ַא ןעלגיֿפשּפָא עניימ תומולח יד ןלעוו

 ,רעקיטש טנזיוט ןופ ןעוועג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ

 -- ןייוו ס'טָאג טכוזרַאפ טַאה סָאוװ ,סענייא ןופ ןבעל ַא

 .רוכש ןרָאוװעג טשינ ןוא

 1933 ,רַאונַאי

 טסיומוא

 ,םורפ ךיא שוק םולח ןיא

 ,םורפ שוק
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 ןעילב טעוװ סָאװ ,לדיימ ַא
 .םורַא רָאי טרעדנוה ןיא

 -- טייצ ןיימ ןופ ךעלדיימ יד

 .ייא ףיוא רעקימיוש רעינַאּפמַאש

 ,ןייז דָאס רעקידגנילירפ ַא טעוו ענעי

 .סייו טקיטיווצ סָאוװ

 -- תויתוא ןשיווצ ןופ ריא וצ ךיא לעוו סיױורַא

 -- רעדילג עקידנטַאש טימ טלַאטשעג }

 ךוב-רעדיל א ןשימפיוא טעוו יז תעב

 .(רעדיל ןעמוקַאב ביל רעדיוו ןַאד טעוו עמ)

 לוגיע ןסייוו םעד ןיא ןעגנַאפעג ןייטש ךימ זָאל ,

 .טכיזעג ןייד ןופ

 .תויתוא יד טָא ןופ טשינ ךימ ביירטרַאפ

 .טכידעג ןיימ ןופ טשינ ךימ גָאי

 .ןבירשעג טנַאה ןיימ סע טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה טימ
 -- -- .טסילב וד :עז'כ .טשינרָאג טָא ?ליוו ךיא סָאװ
 .ןשטנעמ ַא טימ השעמ ַא לָאמַא ןעוועג

 ."טסיזמוא טבעלעג טָאה רע

 עפיט ן'תוכשח

 !רעגירק עקילייה

 ןטפול ערעטיול ןופ

 ןפלעה וצ טרעדינ

 .ןט'פוג'ַאב ַא טסייג ַא

 ,עלעה ריא רעגירק

 ,ןגירק ייז ףיוא טוט

 עטײשרַאֿפ יד ףיוא

 ,ןגיל ןופ תונחמ

 אירבח רעד ףיוא

 ,אלאמשד ארטיס ןופ

 ,עלָאמס יד יוװ צרַאוװש

 .עלַאמס יו קיכָאק

 ,רעטעררַאפ יד ,טשרעוצ

 ןייז ןטעלג ,ייז ןזדלַאה

 -- רעטעּפש ַא ,רעטעּפש

 .ייז ןטערט ,ייז ןלייק

 טקעל ןוא טשוק טשרעוצ
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 ,רעקעל רעשיטניה רעייז

 המשנ יד זַא ןוא

 -- רקש ןיא ןיוש טקעטש

 יז ןגָאלש ,ייז ןטערט

 .חצר-תוכמ

 ,ךיז יז טעב ןדנואוו ןיא

 ,ךיז טעב ןוא טעיפנח

 רעדליוו זיולב ייֵז טכַאמ'ס רָאנ
 -- -- -- הפינח עטנלע ריא

 !אפיקת אניד ,ָא

 !עפיט ן'תוכשח

 ןטָאש ןטצעל םוצ

 טכורפ רעדעי ןופ

 -- טכוזרַאפ ןיוש ןעמוג ןיימ טָאה

 ןבילבעג זיא'ס ןוא

 ,דיל סָאד זיולב

 .ןבירשעג טשינ םענייק רַאפ טרעוו סָאװ

 ךיא סילשרַאפ דיל'ס

 .טייקנייש רעד ןופ טייקגנערטש רעד ןיא

 גנַאג ןיימ ןוא

 גנַאפ ןטצעל םוצ
 .טײײקנײלַא ןיא ךיא ייג

 ,ןיילַא ייג ךיא

 :ןטייווצ א סיוא דיימ

 .ןטײלגַאב טשינ ךימ ןַאק רענייק

 םענייק ןופ ןָאק ןעמ
 ,טײלגַאב ןייז טשינ

 סענייאניא טשינ טייג עמ
 טייג עמ ןעוו
 ןייג ערעווש סָאד
 ,ןטָאש ןטצעל םוצ

 ןטָארד יד טיצ סָאװ
 .ןיינ ןוא ָאי ןופ

 1936 ,עשרַאוװ
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 ןפָאלש

 ךָאנ

 :וזַא הליפת ךיא וט לָאמַא ןוא

 .ןופצ ןקיביײיא םוצ םינּפ ן'טימ סיוא ךימ יירד
 זָאלב ןייא טימ סיוא ךימ שעל
 .ןפָאלש טלעוו-לקנוט ןיא ךימ גייל ןוא

 טנעוו עניימ גַארטעצ
 ,דנעוו ןייא טימ

 רעק

 רעק ןייא טימ
 םוא ךימ
 םוצ
 סעניד סעד לקנוטעג-רוא

 סע-ןיא ןוא
 .ןפַאלש גייל

 .קיטייוו טשינ ןוא רימ רעביא ןייוו טשינ
 .קיטיינ טשינ זיא גַאלק

 .ןֿפַָאלש (ָאל

 !סָאוו ןוא ךיא-ןיב רעוו :ןָא קוק
 .ןפַארטש טשינ וליפא ךימ טסנָאק

 !סָאװכָאנ .רעמ סיוא טשינ ךימ בורּפ
 .ןפָאו ןָא ןוא ץוש ןָא ןיב'כ

 -- זָאלב ןייא טימ סיוא ךימ שעל
 - .ןפָאלש לקנוט-רוא ןיא ךימ גייל ןוא

 138 ,עשראוו

 הלדבה
 ןיטשו ןילזא אלאמש רטסבד ןוניא לכו...

 .אפוגב אשבל ת אל ן|ןא עב אמלעב

 (תישארב רהוו) : : |

 | -- הלדבה יד ןשָאלרַאפ טרעוו'ס ןעוו
 רעייפ עטלַא סָאד םנהיג ןיא ךיז טדניצ

 .רעיינ א ךָאוו רעלופ ַַא ףיואי
 עלַאמש ןוא עצרַאוװש ןטלַאּפש עשי'מוהת ןופ

 ,רעױּפַאק סקניל-ןופ-תונחמ יד ןעמיווש

 תולג זיא רעדיוו ןוא ךַאוו זיא רעדיוו ןוא
 .רעיורט רעדיוו ןוא



 ןביולג ןופ רעדיל ןֹוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא 218

 !תולייח עצרַאוװש יד ןשיור סע יוװ ךרַאה

 .ןענַאעקַא ףיוא סמערוטש יוװ ןכָאק ייז

 ןנחתמ ךיז סיורא-:סנהיג-ןופ זיא ןוא

 -- ס'עשר ַא המשנ עקנארק א סעֿפע

 .תושקב ענייז שינעכַאק סָאד טבױטרַאֿפ

 ,האמוט יד ךיִז טסיג סעילַאוװכ עקיזיר ןיא

 ,ןעיימרַא ס'רחא-לא ןציילפ קיטכרַאֿפ
 ,המוהמ ַא ויא'ס ןוא הלהב ַא ויא'ס ןוא

 ,ןכַארק ןלָאו טעטש יוװ

 ןעיירשעג ןעייג'ס ןוא

 ,ןכַארֿפש ערעטצניפ ףיוא .םימשה בל דע

 ,ןעייטשרַאפ זייב ןופ תומוהת יד רַָאנ סָאװ

 !ריד ייו !טלעוו ,רעטיצ .תופילק יד ןפור

 ,םיפוג ייז ןליוו סָאד
 -- -- -- רעדיילק ייז ןכוז סָאד

 סלוע םעד טָא ףיוא טשינ ךימ ףרַאד רענייק :סייוו'כ

 ,םלוע םעד טָא ףיוא טשינ ךימ ףרַאד רענייק :סייוו'כ
 .םלוע:תיב ןשידיי םעד ףיוא רעלטעב-רעטרעוו ,ךימ
 :שידיי ףיוא וצרעד ךַאנ ןוא -- דיל ַא ףרַאד רעֹוו

 ,ןייש זיא דרע רעד ףיוא עזָאלגנונפָאה סָאד זיולב רָאנ
 ,ןייגרַאפ זומ סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ךעלטעג ןוא
 .ש'הדירמ זיא הענכה רָאנ ןוא

 ןילַא עדייב

 ,טכענ ,ןעמוק טכענ
 ,עטסיוו ןטייקליטש ךרוד טייג לוק ס'טָאג ןעוו
 :טכערעג ןוא גנערטש טגערפ
 !וטסיב ואוו

 :טכַאנ רעד ןיא שטנעמ ַא טרעפטנע
 .טכַאלש יד זיא טליפשרַאֿפ .ךיא-ןיב ַאד ,
 .טייקילייה ע'בורח ןייד ןיב ,שטנעמ ,ךיא

 ,יברעמילתוכ ןייד ,רימ רַאֿפ

 !ןייו ןוא ךיד לעטש

 ,ןיילַא ןבילבעג עדייב

 ...ןילַא עדייב

 -- טכעוושרַאפ ןטייווצ סעד רענייא
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 ,קידלוש טשינ רענייק ןוא

 -- -- !''טכערעג עדייב

 ,ּטכענ ,ןעמוק טכענ

 .עטסיוו ןטייקליטש ךרוד טייג לוק ס'טָאג ןעוו

 ןסוניקוא ענייז ןיא סעילַאווכ יד

 וןסוניקוא ענייז ןיא סעילַאווכ יד
 ,ןעייר עקיבייא ןיא ןעייג

 .טשינ ןעייגרַאפ ןוא ןעייג

 ווירב רימ רע טקיש סעילַאווכ יד טימ

 .ףיט רעד ןופ

 .טשינ ןעייל ךיא ןוא -- טשינ דלודעג ןייק בָאה ךיא

 ווירב עטנעיילעג טשינ ס'טָאג
 .ףיט רעד וצ םוא ךיז ןרעק

 ויומ ןוא שטנעמ

 ;רימ רַאֿפ ארומ יױזַא ,זיומ ,וטסָאה סָאוװרַאֿפ

 ןיומ ,וטסרעטיצ סָאװ

 ,סיורג זיא הפרח ןיימ ןוא ,שטנעמ ךיא ןיב ןעוועג --

 טלַאהַאב ןוא ריד ןופ ךיא ףיול

 .טלַאֿפש ַא ןיא דנַאש ןיימ

 ,רימ רַאֿפ ארומ יױזַא ,שטנעמ ,וטסַאה סָאוװ ןוא

 ןטיומ רעטנלע ןַא

 ,ריּפשעג ַא בָאה ךיא לייוו ,ריד רַאֿפ ארומ בָאה'כ --

 ,סיױרַא טשינ ןוז רעד ןוא טָאג וצ לעוו'כ ביוא זַא

 ,ריד ןיא לגלוגמ ןרעוו ךיא לעוו

 .ויומ א ןרעוו ךיא לעוו

 לָאטיּפש ןוֿפ

 ,רע טציז לטעב-ןקנַארק ןייז ףיוא

 ,(יוצנַארֿפ רענעגושמ רעד

 ,ןושל ןייז ףיוא סעּפע טמערַאיל

 .סיורַא ןצימע טרעדַאֿפ
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 ,עגנַאל ,עגנַאל -- רע טריפ ןטכַאלש

 .טכַאל רע ןוא -- ןטכַאלש עגנַאל

 .רעטרַאטשרַאפ ַא רע טרַאה גנילצולפ

 !טכַאנ יד ןרעפטנע םיא טעוו

 לטעב ןייז סורַא . . . ?ןיינ יצ ,ָאי
 ,(יומ ַא יו טייקליטש יד טכרָאש
 רעפטנע ןָא טביילב'ס ןוא -- טכרָאש ןוא טכרָאש
 .זיוצנַארפ רענעגושמ רעד

 ּפָאק ַא

 ,ךעלעמַאּפ טפירטעג טולב טימ טָאה רע
 ,רעמע רעלופרעביא ןַא טפירט'ס יווװ

 רעזייב ַא טנערבעגניירַא טָאה ןוא

 .רעמעד ןקיטנווָא ןדימ ןיא

 ,ןטעּפַאט ףיוא ,ןלוטש ףיוא טצָאלגעג

 קזוח ןקידנטולב טימ טקוקעג

 וןטעב עטעבעג:טסוי עכיוה ףיוא

 .קיזיור ןוא טיור ןטכיולעגפיוא ןוא

 ןכָארקעג ריפ ףיוא דניק ַא יו ןוא

 ,ןליד יד טקעדַאב טולב ךעלרינש טימ

 ,ןכַארבעג טולב טימ גנַאל לקניוו ןיא

 .ןליּפש ַָאנַאיֿפ רעד וצ ךיז טצעזעג

 רענייצ עקידנרָאצ עלעג טימ
 ,טנווַאהטעבעג ,ַָאנַאיּפ ןיא טּפַאלקעג

 ,השעמ עקידמערוטש ַא טליּפשעג

 .טנווַא ןוא טנַאוו טרעכעלעגכרודַא

 לגיּפש סעד טלעטשעגסױרַא ךָאנרעד

 ,עלָאמש ,עקידרעטיצ ַא גנוצ

 ןענידרַאג יד וצ ןָאטעג ףרָאװ

 ןהללק ַא יו ןברַאה ַא קילב

 ןבילבעג טערטרַאֿפ-יורפ ַא רַאֿפ רָאנ

 ,יוליג ןכיוה ַא רַאפ יוװ ,טפַאגרַאפ

 ,םינּפ ריא ןופ ןכירטש יד טשטנעבעג

 .עליגרַאנ יוװו סָאזגנַאל ייז טפוזעג

 ,טלמרומעג עקיאיוט הליֿפת ןוא

 ןסעגרַאפ ךיז ןוא דָאנג ןטעבעג

 וי וי ול/
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 ,ןןרָאי יד ןופ םולח ןיא קירוצ
 .'תעל-תעמ יד ןופ צנַאט ןיא קירוצ

 ,סנטָאש יד טימ ןרָאֿפעגּפָא ןוא

 ןגָאו רעייז ףיוא ןעזעגסיוא ןוא

 ,הנבל עטע'גרה'עג ַא יו
 .ןגָאט וצ ןָא ןעלמיה ןבייה'ס ןעוו

 שילרעטסיוא

 טרעוו רעשילרעטסיוא אלַא
 :ךרע רעד ףיוא ָאד גנַאג ןיימ

 ,דרעוװש א טגנעה למיה ןופ

 .ןעמולב ןעקניוו טנורגּפָא ןופ

 טילבעג טָאה קימולב:טיור

 רימ רעביא למיה רעד

 ֿפָארַא ןוז ןייז טגעלפ'ס ןעוו

 .ריפַא טגעלפ יז ןעוו ןוא

 טיהעג טָאה טנורגּפָא רעד

 .דרעווש עקידרעיול ַא

 ,טרעקרַאֿפ זיא רעטציא ןוא

 טירט עניימ ןעלכיורטש'ס ןוא

 .ןעמוג םוצ טרַאו ןיימ טּפעלק'ס ןוא

 טײטַאב סָאוװ ,טשינ סייוו ךיא

 ,טייב רעשילרעטסיוא רעד
 :טרעקרַאֿפ ליֿפש יד טייג'ס רָאנ

 ,דרעווש ַא טלַאה למיה רעד

 .ןעמולב טלטרעצ טנורגּפָא רעד

 טרעוו רעקיד'ארומ אצלַא

 :דרע רעד ףיוא ָאד גנַאג ןיימ

 דרעווש ס'למיה סעד טדער טיור
 .ןעמולב עגולק ס'טנורגּפַא םוצ

 שיליוּפ ןיא יוו) טדערעגסױרַא ןעוו'ָאהטעב ;(עליגרַאנ וצ סַארג) עליג :ןעייל --- ייליג
 .(ָא) בליז רעטייווצ ףיוא טנעצקַא ן'טימ (שיסור ןוא



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא 218

 -- טרעוו רענדָאמ ,רענדָאמ צלַא
 ,דרע יד סיוא ךיז טזָאל דלַאב
 ,ןעמונַאב קערש ןופ ,ךיא ןוא

 דרעוװש ןשיווצ ןעגנעה ביילב
 .ןעמולב ןוא

 1938 ,עשרַאװ

 םי םייב עיגעלע

 רע טסיג סעילַאוװכ ענייז סָאװ ,םי ןופ גערב םייב
 ,רעטסיװ-שיטעטסעיַאמ ,רעקיד'רבדמ טייקנייש ןיא
 ןפָאטש עטשרע יד ןופ חיר ן'טימ טמעטָא
 -- ןֿפָא קיבייײא סמערָא יד טלַאה ןוא

 ,עטשרע ,עטייוו עביל זיא םי ןופ גערב םייב
 ,עטשרעהַאב טסגנַא ןוא קילג ןופ
 סַארג ןיא ןָאטעגנָא ךיז ,יינסָאדנופ ןעגנַאגעגּפױא רימ
 .םי טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא

 ,ןעניִז ן'פיוא ןעמוקעג רימ עביל עטשרע זיא'ס

 ,ןענירג ןעמונעג ריִמ סעילַאוװכ ןבָאה'ס ןעוו

 .ןעניאור טריצ סָאוװ ,סנירג יוװ

 ןלעו יד טָא יוװ ןירג

 ,ןלעה עריא ןגיוא יד לָאמַא רימ ןגעלפ

 ,שוח ןטסקעז ַא ףיוא טקעוו סָאװ ,טניוו-סי רעד יוו ןוא

 .שוק ריא ןעוועג רימ זיא

 ןעמואוושרַאפ יז זיא געט יד ןופ סנקור ףיוא
 .ןעמוקעג טשינ ןיוש רעֶמ ןוא
 ןגָארטרַאפ ןיהַא געט יד יז ןבָאה סע

 | .ןגָאט טשינ רעמ ןיוש ליוו'ס ואוו

 ןורא ןצרַאווש ַא ןיא יו ,וצ קוק -- גערב םייב -- ךיא ןוא

 ,ןרָאי עניימ ןעמיווש
 רע טסיג סעילַאווכ ענייז יוװ ,םי םעד עז ןוא
 .רעטסיוו טייקנייש ןיא

 טפַאשדנַאל

 .ןגירשעג ברעמ ןופ טָאה ןוז יד
 .ןגירשעג יז טָאה -- ,טעועטַאר
 .ןגיוושעג טָאה דלַאוו רעד
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 ,ןוגינ ַא ס'נומזיּפ'עג ןזָארג ןשיווצ טניוו ַא זיולב טָאה'ס
 .ןגיל ןקיטכַאנרַאֿפ ןלַאטנעמיטנעס ַא

 ןגירק וצ ואוו ןעוועג טשינ
 ,ןגיוושעג רעצרַאווש צלַא טָאה דלַאוװ רעד ןוא -- ףליה ןייק
 .ןגירשעג טָאה ןוז יד רעטיור סָאװ

 ,ןלַאֿפַאב ןטניה ןופ יז זיא עמ
 ,ןלַאפעג זיא יז ןוא
 ןלַאפעג רעפיט ןוא רעפיט צלַא טקיטולברַאֿפ

 | ,ןלַאפרַאפ זיא יז זיב
 ןגיטשעג זיא צלָאטש ןוא -- ,ןרָאוװעג ןלַאפרַאֿפ

 ןגייטש עלעקנוט יװ סנקלָאוװ רעביא
 ,ןלַאטעמ ןוֿפ צנַאלג טימ הנבל עטעפ ַא
 .ןגיז סָאוו ,םיעשר ןופ ךיירפ טימ
 .ןגיוושעג טָאה דלַאֹוו רעד .טשינרָאג

 ןמחנ 'ר

 ןעגנַאזעג טימ
 ,ןעגנַאגעג ןע'נמחנ וצ ריא טייז
 ,סעמשטערקיםיקידציוננר ןיא ןטָארטעגֿפָא
 .תודיסח ןֹוא טריּפש ןעקנורטעג ,טצנַאטעג

 .תודיחיב ןסעזעג ןיב'כ !ךיא ןוא

 ןעגנַאגעג ןע'נמחנ וצ טייז ריא

 | .ןעמוקעג טייז ריא ןוא
 ,ןעגנַאזעג טגניז ריא
 .ןַאמוא ןייק ןברַאטש רָאֿפ ךיא -- ךיא רָאנ

 ןעגנַאגעג ךיוא ןיב ,ןמחנ ,ךיא

 .ןעגנַאלרעד טנַאקעג טשינ ןוא -- ןעינמחנ וצ |

 .ןעמוקעג טשינ ןוא ןעגנַאגעג

 טסַאמ-צלַאה םענעכָארבעצ םוצ טענָאס

 ,ַארדעװַאַאס-עד לעכנַא טעָאּפ ןשינַאֿפש םעד ןוֿפ ויטָאמ ַא ףיוא)
5--1791) 

 !טזָאלרַאפ סָארטַאמ םעד ןופ ,רעמַאזנייא טסַאמ

 ,ןכַאנק ס'נטיוט ַא יו ,וטסליוֿפ ןפרָאוװרַאפ
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 ןכָארבעצ ,ןקידמַאז םעד גערב ן'פיוא
 (*טסַָאב ןדליוו רעייז ןופ ןוא ןטניוו ןופ

 טסָאה וד ןעוו ,ריד ןעוועג זיא רעסעב יו
 !ןכָאפ רעטעלב טימ ןָאטעג ,דלַאו ןיא טמיובעג
 ןכָאי ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז וטסָאה סָאװ ךָאנ
 !טזָאלעג ךיִז םיקחרמ ןיא וטסָאה סָאװ

 ןטניוו יד טימ ןצייר ןעמונעג ךיז טסָאה

 ,סַארטַאמ םסוצ ןלַאפעגניירַא טסיב ןוא

 !ןטנירגעצ סעד קילג-דלַאוװ ןליטש ןייד טימ וד

 ,תובא ןופ דלַאוװ סעד ,דלַאװ ןופ וטסיב סָאװ ךָאנ
 !סָאװ ךָאנ !ןיירַא םי ןטייוו ןיא קעװַא
 ריד טימ טוט טביירט'ס ,שינעליופ ךיד טסערפ טציא

 | .סעװַָאטַאק

 ךובגָאט ןופ דיל ַא

 ,ןרַאנ ןופ רַאנ וד ,ױזַא ,ױזַא
 .ןרהא וד ,רַאנ וד ,ױזַא ,ױזַא
 .רוטַאקירַאק תודלות הלא
 רוטַארעטיל ןיא ,קילגמוא ןיא ,ןרָאי ןיא
 ,סעװַָאטַאק ףיוא טשינרָאג וטסיב ןסקָאװעגניײרַא
 ,לעווש טייז רענעי ףיוא :ןסעגרַאפ ןוא
 ,לעווש טייז רענעי ףיוא
 .תובא יד -- רעטכיר עקידלַאווג יד ןטרַאװ

 קירוצ ןסקַאוסױרַא ,ןסקַאװסיױרַא טסעוו
 -- םעלַא םעד ןופ
 ךיִז ןופ ןרעליױױקרעטנורַא ,ןרעליוקרעטנורַא

 .םעלַאב ַא יו טלעוו יד
 ,לעווש טייז רענעי ףיוא
 ,גָאט טייז רענעי ףיוא
 ,גָאו רעד ןופ רעטיה יד ןציז
 .רעטכיר יד ןטרַאוװ

 -- ֹוד ןוא
 ןרעטכיד ,ןרעפטנע ייֵז וטסעוװ סָאוװ

 .(שידיי ןשיליוּפ ןיא) החיצר ,טייקזייב (*
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 ךובגָאט ןופ דיל טייווצ ַא

 -- ,טכַאמעג ןרעוו רעטרעוו יוװ ,ךָאד סייוו ךיא

 .ןײלַא ךיא ךַאמ רעטרעוו

 טכַאמעג ןרעוו רעטרעוו יוװ ,ךָאד סייוו ךיא

 .ןכַאמ ייז ןופ ןַאק ןעמ סָאוװ ןוא

 ,ןלָאט ייֵז ןופ טכַאמ ןעמ ןוא גרעב ייֵז ןופ טכַאמ ןעמ

 ,ןכַאז ייז ןופ טכַאמ ןעמ ןוא טולב ייֵז ןופ טכַאמ ןעמ

 ,ןלָאש ענרעבליז ןוא ןלָאטשירק עטלַאק

 -- ןלייה עלעקנוט ןוא ןליוה סָאוו טניה

 !ןלָאצ טשינ רעטרעוו טימ ריא טנָאק רימ

 !ןלייה טשינ רעטרעוו טימ ריא טעוו ךימ

 .טייג ןוא רעטרעוו יד ךייא טמענ

 .טייג ןוא רעטרעוו יד ךייא טמענ ,רעקיגַאמ

 .ךייר יד טשינ ףרַאדַאב'כ
 יירעליב ,ףיוא ייג ,ףיוא ייג

 -- םיהלא וצ

 םיא וצ ,המשנ ,עיָאוװ

 !יירעיַאוו דליוו ַא

 ךובגָאט ןופ דיל טירד ַא

 .רעקיש ןיימ ןיא ,רעטקישעג ,ךיא בָאה טשלעפעג

 !אטח ןיימ ןפיוקסיוא רעדיל ןענַאק יו

 .רוכש ןרָאוװעג טשינ -- זיולב טכוזרַאפ ןייוו םעד

 .טעַאּפ ַא יו רעמ טשינ ,טעָאּפ צלַא ךָאנ

 .עלַא טימ ,יי טימ טשימעגסיוא ךיז !ייוו ןוא

 !ףַארטש ערעווש-ןטייק וד ,ףָארטש ערעווש ַא

 ,ףלא רעייז ןעלּפערּפ ןעמַאזוצ ייז טימ

 .וית ךָאנ טייוו טסיב ןיילַא וד ןעוו

 ,רעטרעוו יד ךיז ןעלגערּפ'ס ואוו ,ךיק ןיא ןייטש ןוא

 ,ךיק יד ןבָאה-טנייפ ןוא ךָאק ןייז ןיילַא
 רעטרעלקרַאֿפ ַא ןציז ןביילב טשרע טכַאניײיב טעּפש ןוא

 .ךיז טימ גָאלַאיד ןעמוטש ןיא

 ןרעטש יד טלעטשעגסיוא רעטצנעפ ןיא ןעז ןוא

 ,טַאּפש ריד ןופ ןביירט ייֵז יוװ ,ןרעה ןוא

 ,ןרעלק ןוא צלַא ןציז ךָאנ טסזומ וד יאמל

 .טָאג וצ ןייגוצסיורַא טכרָאפ ןָא טָאטשנָא
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 טנכערברַאפ-רוא
 * טיאו:א אוו:אן:וכודדו ןופ

 ,סנטיײצרַאֿפ ָאד ןבָאה סע .טרָא סָאד זיא טָא

 ןבָארגַאב ,טלעוו ַא ןיא

 טילבעג ,טרובעג ס'טלעו רעזנו א רַאֿפ ךָאנ

 .ןעגנַאגרַאֿפ ןוא -- סנכערברַאפ

 טכַארּפ רעטסיװרַאפ גנַאל ןופ ןטנגעג ךרוד

 טרישרַאמ ָאד ,טנפָאװַאב צלָאטש ,ןבָאה

 .םיאטח ןוא םיעשּפ ,תונווע זייװנעײײמרַא

 ,ןייגליואוו ָאד טזָאלעג ךיז ,ָאד טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז

 ,טפַארק רעייז ןריולרַאפ ָאד ,טרעטלעעג ָאד ךיז

 טצירקרַאפ טשינ רכז ןייק ןוא ןברָאטשעג
 םישעמ ןוא ערעייז ןעמענ יד ןופ

 .ןזלעפ ןופ ענרענייטש ןעלווַאט ןיא

 ,סרעייז ןבעל עקיד'תועשר ערָאג סָאד

 ,סעביל ןוא ןטפַאשטנייפ ןופ ןטייקניימעג יד

 טייצ עקידעכיילש ןוא טיוט ןבָאה צלַא

 ,,ןעיורג ןיא ןבעלמוא ןיא זייווכעלסיב טלדנַאוװרַאפ

 ,ךחפ טרעיול ָאד .ןקיגייווש-קיליווזייב

 ,ןקיסיווטשינ ָאד טרעדנאוו סָאו ,שנעמ ַא טלַאֿפַאב
 פאק ן'ראפ רעגניפ עגנַאל טימ ןָא סיא טּפַאכ

 רענעי טשינ טייג'ס ןענאוו זיב ,ּפָא טשינ טזָאל ןוא

 .ןעניז ןופ ּפַארַא

 ,ןיאור עקיכאד-ןָא יד ,עסיורג יד ַא-טָא

 ,ןצראה ןיא ךָאל םעד טימ לוגיע רעטיײרּפשעצ:טייו רעד

 גנוטסעפ עצלָאטש יד ןעוועג לֵָאמַא זיא סָאד

 .טָאטשי:טּפיוה רעייז ןופ

 רענייטש ןופ ענעכַארבעצ יד ןפיר יד טָא

 ךעלגרעב עקידעילאווכ יד ,עקיניאור

 .סנטייצראפ טנעוו ייז ןענייז ןעוועג -- זָארג טימ

 ,ןרָאועג טכארבעגמוא ןענייז רעיוב יד

 ןרעוו טלגיזעגפיוא טשינ לָאז סע ידכ

 ןגעוו ןופ טיובעג ,ןרעמיצ ןופ דוס רעד

 רענעקעגראפ א ,(טידערעפ שזדרַאשזז טימ ןשימפיונוצ טשינו (גשאשו/ אןשזש(||} +

 םעד ןופ ןוז ,ןָאטיל-רעװלאב דרָאל ןופ םינָאדוװועספ רעד זיא ,טעָאפ רעשילגנע

 .עמעַאּפ עגנאל אא ןעוועג רבחמ ,טלייצרעד רע יװ ,ףָאלש ןיא טָאה רע .טסינאונַאר

 .טצעזעגרעביא ַאד טרעוו סָאוװו ,לייט רעד זיולב ןבילבעג םיא זיא ןורכז ןיא
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 :ן'תונז עטסיוו ידלַא ןוא סיגרַאפ-טולב

 ןרָאװעג טרָאד ןענייז ןריובעג
 .סנגינעגרַאפ עטסקידלקע עמַאס יד
 ןעלמרומ ןזָארג יד טכַאמ טציא
 דיירפ עקידנּפיש יד זיולב
 סענורב ַא ןיא .גרַאוװכירק םינימה-לכ ןופ

 ןסיוו-ןָאק-רעוו ,ךיז טניפעג -- ןטנקירטעגסיוא ןַא

 ,גנַאל יו
 .תערצ יוװו עסייוו ַא עקרעשטשַאי ַא
 סייוו רָאנ ןיילַא יז
 ןצנַאלפ עטַאז-רוֿפרוּפ יד ןופ ןעמענ יד
 .,םענורֿב סעד סורַא
 .סנכערברַאפ ןעוועג ןעוו-סייוו-רעוו ןענייז סָאװ

 ןוז יד ןעועטַאר

 טלכיימש הנבל יד
 .דנַאקַאישזד השעמ
 טייז ריא ייב ךיִז טליּפש סע
 ,סניילק ַא לדנקלָאװ ַא
 .דנַאלב-שילידיא

 עינימ ַַא טיג לָאמַאֿפיױא

 עיניל יד וויסלואוונָאק
 .טנַָאזירָאה ןופ
 טנווָא םענופ צרַאה סָאד
 :טנַָאמרעד ךיז טָאה
 ןוז יד ןעוועטַאר
 .טנָאקעג טשינ רענייק טָאה

 טָאטש רענרוּפרוּפ ַא ןוא לגיופ ַא ןגעוו ןעמַארג

 .טנײלַא לקנוט ןוא דמערֿפ

 טלַאטשעג עטכַארטרַאפ סָאד
 .דלַאוו ןקיטכַאנרַאפ ןופ

 טנייו ףַארגעלעט ןופ פולס

 טָארד ן'פיוא .דליווקיטניוו

 :טעז ןוא לגיופ ַַא טציז

 ,טָאטש ַא רוּֿפרוּפ ןיא טכייל'ס

 טנַארט ןוא סמערוט יד טביוה
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 .טנַָאזירַָאה קע םייב טעה

 טעה:טעה ןעילפ רע ליוו

 ,טַאטש רענרוֿפרוּפ רעד וצ

 ,טעּפש וצ ,זיא טעּפש רעבָא

 טָא-טָא טמוק טכַאנ יד לייוו
 ,לגיררַאפ ַא צֹלַא טיג ןוא

 לגילפ רעד לגיופ םייב טרַאטש

 .טָאטש יד זיא טייוו ןוא

 דיַאסטסיא ףיוא עלעירעטעּפַאק ַא

 דיַאסטסיא ףיוא עלעירעטעּפַאק א ןיא
 .עיַאטרַאֿפ ַא ןָאטעג טייקטצעל יד ְךיִז טָאה

 תונובשח עוַאק לּפעט טלַאק ַא ייב טכַאמ יז

 .היוול סעמעוו ךָאנ ןײגכָאנ טעוו סע רעוו

 דיאסטסיא ףיוא עלעירעטעפַאק ַא ןיא

 .עטסיוו יד הנמלא יד ,טקילברעד יז ךיא בָאה
 ןבירשרַאפ ךיא ייטש ואוו :טייקטצעל וד ,רימ גַאז
 :עטסיל רעד ףיוא ריד ייב

 צַאק ַא ןופ ןגיוא
 ,טכַאנ רעקיטש עצרַאווש ייווצ ,ץַאק ַא ןופ ןגיוא
 טכַאמ רעזייב טימ .טכַאמעג קנַארק ךימ ןבָאה
 ,רעדניז וד ,שטנעמ :ט'הנעטיעג ייז ןבָאה
 טכַארבעג זנוא רעטסיוװ ַא רענייד קנַאדעג ַא טָאה'ס
 .רעדניק ענייד ענייז רימ .טלעוו רעד ףיוא

 וצ טלַאֿפ טכַאנ רעדייא

 טיירש ןוז-טנווָא יד
 .ייגרַאפ ןופ יירשעג'ס
 ,ןעמָאנ ןייז טשינ סייוו'כ סָאװ ,לגיופ ַא
 קנַאצעג םוצ טפרַאוװ
 גנַאגרַאפ ןופ
 .יירשעג ןייֵז
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 ייברַאפ ייג'כ
 יירש'כ יו טשינ טרעה רענייק -- -- ךיוא יירש ןוא
 וצ טלַאפ טכַאנ רעדייא .טָאג ךָאנ
 :יירד רימ ןעיירש
 .ןעמָאנ ןייז טשינ סייוו'כ סָאװ ,לגיופ ַא ןוא ןוז ַא ןוא שטנעמ ַא

 ןרענוד

 עפיש ןלַארטש עקידרעטיוועג-ךָאנ ,עקידרעטיצ
 ןלוטש רעדנַאנופ טקור עמ יוװ .סנקלַאװ ךרוד ךיז ןּפיז
 -- הפיסא ןַא ךָאנ לַאז ַא ןיא
 .ןרענוד עטצעל למיה ןיא ךיז ןרעה ױזַא

 טניה עטלַא יוװ זיולב ךָאנ ייֵז ןעשטרָאוװ טָא
 .ןרעמוא טשינ ייז ךָאנ טעוו רענייק .ןעמוטשרַאפ ןוא

 ןרעמוז רעדיוו
 .דלָאג ןיא ןָאטעגנַא שירֿפ ,ןטייקטייוו יד
 -- ןרענוד יד -- ןרענוד עקידעיירש יד
 !טלָאוװעג ייז ןבָאה סָאוװ !?ןָאטעג ייוו ייֵז טָאה סָאװ

 ןקידניז ַא ןופ דיל-טעבעג

 וצ קיש ,וצ קיש
 ,ור ןייַז ןטיוט ןדעי
 ,ןייוו ןייז רעקנירט ןדעי
 ,ןייל ןייז רעבעוו ןדעי
 ,דימש םעד רעמַאה ןייז
 ,דיל ןייז רעטכיד םעד
 דניק ריא יורפ רעד
 .דניז ןייז רעדניז םעד ןוא

 ןיילַא דניז יד ,ָא

 ןייועג ַא רָאנ ךָאד זיא

 ריט רעכיוה ןייד רַאֿפ

 -- ריד וצ הליפת ַא ןוא

 אטח רעכעלטיא זיא'ס ןוא

 .אטח-לע םוצ געוו ַא רָאנ

 .עפיסַא :רָאנ ,(הפיסא) עפיי ס ַא טשינ ןעייל :גנוקרעמַאב
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 ייווצ לײטּפָא-בוס

 ןוא סיירכרוד ,גנונַא

 טכאנואפ שטנעמ ַא :עמעַאּפ יד

 םיחרוא

 ןייא טשינ לָאמנייק ךיז ןעלצרַָאוװ רימ -- םיחרוא רימ
 .ןיימ ןיא ןוא ןייד ןיא ,ןדמַאז עשידרע ןיא
 ,טסעפ ןוא זיא טצעזעג סָאװ ,ץלַא זדנוא זיא דמערפ ןוא
 .טסעג עקילייא יד ,זדנוא ,טסענ ןָא לגייפ ,זדנוא
 ,טונימ ַא ,טניוו ַא ,רָאנ ךיוה ַא ןענייז רימ
 ,טולב בלַאה ,ןטָאש בלַאה ,וצ-טכַאנרַאפ ןקלָאוװ ַא

 טייצ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,וצ:טכַאנרַאפ ןקלָאװ ַא
 .טייב ַא ךָאנ טייב ַא ךיז טייב ןוא ךיז טלייא ןוא
 .ןיילק זדנוא זיא טלעוו יד -- טשינ טרָא ןייק ןבָאה רימ
 .ןייגרַאפ ןפרַאד רימ -- טשיִנ טייצ ןייק ןבָאה רימ
 .ואוו זדנוא ףיוא טרַאװ ןעמ -- טשינ טייצ ןייק ןבָאה רימ
 .וצ ןרעיוט יד ןעמ טכַאמ רעמָאט !ךיג ,ךיג

 ייברַאֿפ

 ,טירט ערעזדנוא ןעגניז קילייא

 ,םיקחרמ וצ גנוטסולג ןעגניז

 ,טשינ ףוס ןייק טָאה גנוטסולג יד ןוא

 .טשינ רועיש ןייק ןבָאה םיקחרמ יד

 ,טשינ זיוה רעייא ןֿפרַאד רימ

 .טשינ ריט רעייא ןיא ןֿפַאלק

 ,דרעווש רעד ןופ צנַאלגּפָא רעד

 ,ןדע-ןג ןופ ןדיירפ יד טיה סַאװ

 .סיפ יד וצ זדנוא טלַאֿפ

 סויה-דע טקנעדעג טנַאה רעזדנוא

 זיא יז ןעוו ,ןטייצ ענעי

 .םייחה:-צע ןופ גייווצ א ןעוועג

 ןגעקטנַא ןקיבייא ןַא רעפטנע ןַא

 .יא מ לה רעקיבייא רעזדנוא טפיול
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 :ןעיורפ ןעגניז טכענ-דרע ענשוד ןיא

 ,ןעיוט יוװ ליק זיא בייל רעזדנוא

 .ַאמ ןענייז רימ -- זדנוא וצ םוק

 ,ייברַאפ ייז ןפיול ןוא -- ןכרַאה רימ

 .ייברַאֿפ ןֿפיול

 דיל-םילהת ַא
 ...הקבל םירמושמ

 טילג ןעוו
 ?סַאּפ רעטיור ַא חרזמ ןיא

 דימ

 טָארט ס'רעטכעוו םעד זיא

 ,סַאג רעטסופ רעד ףיוא

 .טָאטש רעצראווש רעד ןיא

 גָאט ףיוא רעטכעוו רעד יוװ רעמ
 .טָאג ףיוא המשנ ןיימ טרַאװ

 טכַאנ עשיטייצרַאפ עמורפ ַא

 -- טכַאנ יד
 ןעקנַאצ ןלוקַאּפש עיולב ךרוד
 טכַארט יז .ןגיוא עריא
 .ןעקנַאדעג עטנרעטשעגסיוא

 ףיוא טשימ טניוװ ַא
 .ינק עריא ףיוא רודיס-ןטָאש םעד
 .ירפרַאֿפ זיב תוליפת טעשטּפעש יִז

 .ןטָארעג לָאז טמוק סָאװ גָאט רעד זַא ,טעב יז
 -- -- -- ןטׁש ערק :טלמרומ יז

 ןיירַא טכַאנ רעד ןיא יירשעג

 ,ןבירשעג רימ וצ ווירב ַא טָאה רע
 :תורוש עכלעזַא טָא טרָאד ןעוועג

 ןביז וצ ךָאו עדעי ןיימ טָאה סע,
 .תורובק עצרַאווש יו ,טכענ עטכולפרַאפ
 :ןעיירש ךיא ליוו טכענ:ךַאוו עזייב ךרוד

 :ןעיירפַאב ךימ טייהיירפ ןופ טעוו רעוו
 !ןליו ןכיוה ַא וצ ןייז ךיא ליוו ףַאלקש
 !ןיליפת ןיא טדניב ןוא לוש ןיא ךימ טּפעלש
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 -- עטלַא יד לוש יד זיא טלַא וצ ביוא ןוא

 !טניוװ ףיוא שטנעמ ,רימ ,עיינ ַא רימ טיג

 -- ןיליפת עטלַא יד ןיוש טלַא וצ ביוא

 !טדניב ןוא טמענ ןוא עיינ רימ טיג

 ןדנובעג ןייז ליוו רקפה ןיימ ךעלקערש יווװ
 !וַאל ןגנערטש וצ ,טָאבעג ןכיוה וצ
 !ןדנואוו ךרוד רימ וצ ךיז קעלּפטנַא ,טָאג

 !ףַאשַאב יינסנופ ,רעטלעק ןיימ ןיא טערט
 טרוגעג טולב ןיא !טולב ןיימ ןופ טיור רעוו
 "!טרובע ;ג רעוו ןוא -- ףיוא רימ ןיא ייג

 סיווַא

 :לָאמַאטימ ןשטנעמ ַא ןייא טלַאֿפ
 .ךַאלזיומ ןיא זיימ יד ןופ בורק ַא זיא רע

 -- לָאמש ןוא צרַאוװש ,קירעדינ טרעוו צלַא

 .ןָאט-וצ-רעק ַא ואוו ךיז ָאטשינ
 :אורית םוש ןייק טשינ טפלעה סע

 .ןרעוו סיפ ןליוו טנעה
 ,ארש א ןופ ךעלסיפ רָאנ ,סיפ טשינ

 רעכיג סָאװ ןכירקרַאפ ןליוו סָאװ
 .רעכיב טימ קנַאש ַא רעטנוא

 .זיומ ַַא זיימ ןשיווצ טסיב
 ,טיצ רעקירעדינ ךָאנ ןוא
 ,ןטסגנע סעד טלַאּפש סוצ
 .טשינ ןופ טלַאּפש

 ןיע,תיארמל טשינ ריד טרעטש סָאד

 .ךיילג ןטייל טימ טייל ַא ןייז וצ

 -- המוד:ךאלמ ךיד טגערפ רעמָאט

 :טסואוועג ןרעפטנע וטסלָאוװ

 ,רעניױזַא ןוא רענױזַא

 רעניואווַאב

 ,סַאג ָא-רעד ןוא רעד ןופ

 .המודכו -- דיי ַא ,רעביירש ַא

 .עמיוד :טדערעגסױרַא (שידיי ףיוא) טרעוו 'יהמוד,, -- המוד ךאלמ
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 טליונקרַאפ ףיט ןיוש טסגיל וד זַא רָאנ
 ,ךָאל ןקיד'רבכע ןיא

 ,ריד םורַא רענייק ,רענייק ןוא
 ,רבח טשינ ,דניק טשינ ,בייוו טשינ
 -- ףַאוט ןייד ןופ טשינ טסייוו רענייק

 .ךָאֿפ ַא סעּפע טיג
 !טסַאג ַא -- טמוק לצָאק'ס
 !רעטצעל רעד טשינרָאג

 .ןיינ :טשינרָאג וצ טגָאז טשינרָאג

 .ָאי טרעוו ,ןייֵנ וצ טגָאזעג ,ןיינ

 ,טיירב טרעוו טלַאֿפש רעד

 .ריט ַא טרעוו רע

 סיוא

 .זיומ

 .סױרַא טסיב וד זַא ,טשינ טסייוו רענייק

 גתנילירפ ברע רעמייב

 ,ךייא טלָאמרעד טשינ סע טָאה רעלָאמ רעדליוו רעכלעוו
 !ןטדײלקַאב-טשינ ַא ןייטש ןזָאלעג ףוג םעד ךייא
 !רעדילג יד ךייא סע טייק ףושיכ רעדימ סעמעוו
 ,רעדיל עטרעלקרַאֿפ ןופ ןזרעֿפ יו ,סע טָאה רעוו

 ןןטייווצ ן'רַאפ רענייא רעליטש -- ךייא טלעטשעגסיוא

 ,רבדמ רעד ןיא םולח ס'איבנ ַא יו לקנוט

 ,ן''הנעט ןדמַאז יד ןוא ןריוי ןרעטש יד ןעוו

 ,ןלָאש יו סיוא ןגייווצ למיה ןגעק ריא טלעטש

 ןלָאז ,עיינ ןענוז ,ןענוז זַא ,טרַאוװ ריא ןוא

 .ןענייו טימ ןסיגנָא ןלָאש עטסופ יד ךייא

 ,גנוליה רענירג ףיוא טרַאװ רעצרַאוװש רעד ּפָאק רעייא
 .גנוליפרעד ףיוא ןטרַאוװ עגנוי תומולח יו
 ,הליפת ַא רימ ךיז טגייווש ןעמַאזוצ ךייא טימ ןוא
 -- יוליג ַא סיוא ךיא קוק ןעמַאזוצ ךייא טימ ןוא
 !גנילירפ ברע רעמייב ,בוט-סוי ברע רעמייב

 המשנ יורפ

 ,ןעָאלב ךעלרעטסניפ ַא רעטסנעפ ַא ךרוד
 ,ןטלעטשרַאּפ טײקַָאלב רעכעלדנילב טימ ַא
 יורפ ענ'עגושמ ענייש ַא טקוק
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 ,ןטלעוו ןופ רעדילשעג-לרעפ ַא ףיוא

 .ייברַאפ שימטיר ןרעמעד סָאװ

 ,טיצ ןוא ךיִז טיצ גנורעמעד יד
 רעסערג ןוא רעַאלב טרעוו רעטסנעפ סָאד
 ,דיל ַא טגניז יורפ יד ןוא -- טונימ וצ טונימ ןופ
 ,רעסעמ א יוװ ןיירַא טײקַאלב רעד ןיא טקנַאלב סָאוװ
 .יורפ ענ'עגושמ ענייש יד

 .טכַאמרַאֿפ ןוא סיורג קידלַאוװג ,סיורג זיא רעטסנעפ סָאד
 ,ָאטשינ גָאט זיא'ס
 .טכַאנ ןרעוו טשינ ליוו'ס
 -- -- טיצ ןוא ךיז טיצ גנורעמעד יד
 יורפ עכעלרעה יד ,עלוד יד ןוא

 ,דיל ריא קיבייא טגניז

 יינסָאדנופ דיל עקיבלעזסָאד קיבייא טגניז
 .ייברַאפ ןעיצ סָאוװ ,ןטלעוו יד וצ

 ,טַאהעג ןגיוא יד ןיא ןוז רימ ןטלָאוװ
 -- ןעזעג רימ ןטלָאװ
 !ןעזעג רימ ןטלָאוװ סָאװ
 ,יד ןופ רעטסייג יד
 טבעלעג ןבָאה סָאװ
 -- זןעוו סייוו רעוו -- לָאמַא
 .רעזייה יד ןיא זדנוא ייב

 ,טַאהעג ןגיוא יד ןיא ןוז רימ ןטלָאװ
 -- ןעזעג רימ ןטלָאװ
 !ןעזעג רימ ןטלָאװ סָאװ
 ןרעמיצ יד ןיא זדנוא ייב זַא
 סורַא ייז ןעייג
 ,טירט עליטש-סעוװרָאב טימ
 .רעיוא ןקידנעכרָאה-ףיט

 טדימשעג ָאד ייֵז טלַאה סע
 ,ןכַאז ןופ טייקיבייא יד

 ןבעל ךָאנ צלַא ןזומ ייֵז

 ,ןכַאז יד ןגעוו ןופ

 ,רערעווש רעד ןגעוו ןופ
 רענעדלָאג רעד ןגעוו ןופ

 .ןכַאז יד ןופ טסַאל
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 טסברַאה ןופ ןוז

 ,ףיוא יז טליּפש טָא :טסברַאה ןופ ןוז יד זיא סָאד
 .ןורא ריא עשיקַאלוקלָאוװ סנקלָאװ ןגָארט טָא
 יז טליפ טָא .טשינ יז טרעוו טָא ןוא -- יז טרעוו טָא
 .ןעקנירט עלַא זדנוא טיג ןוא -- סוכ ריא ןייוו טימ
 .ןעקניז עלַא רימ ןוא -- יז טקניזרַאפ טָא ןוא

 .זיירק ַא ןופ םרָאפ ןיא + ל ַא רעד :טסברַאה ןופ ןוז יד זיא סָאד
 .ןייז-טשינ ןיא -- ןייז סָאד ,ןייז םעד ןיא -- ןייז-טשינ סָאד
 .סיוא-ןוא-ןייא ןופ ,ןיינ ןוא ָאי ןופ קיזומ

 טברַאטש סָאװ ,קיזומ :טסברַאה ןופ ןוז יד זיא סָאד
 -- קירוצ טברַאטש ןוא -- יינספיוא טריפמואירט ןוא
 -- -- קיזומ ,קיזומ :טסברַאה ןופ ןוז יד זיא סָאד

 .טסברַאה ןופ ןוז יד ,טסבראה ןופ ןוז יד זיא סָאד
 ,ץרַאה ַא יוװ ,ןגעקטנַא ריא טרעטַאלפ סע
 -- טלעג סָאװ ,טַאלב סָאד

 .טלעוו יד זיא סע .צלַא זיא'ס .ןוז יד זיא סע

 יורפ-טלעוו

 .טנוזעצ ךיז ךיליולב טָאה ,טכַאנ יד יינש טימ טגָאט'ס
 ,רעטעּפש א סָארט ַא טפיול ןסַאג עדנילב ךרוד

 .טנוה רעטלַא ןַא יוװ עזימער רעד ןיא ןייגסיוא ליוו

 .קנעב עטסוּפ ענייז ףיוא טעקַאנ טקיטולב ערטקעלע

 !ףוס ַא -- םוטעמוא רע זיא ןפַאלעגסיוא
 ,זלַאה ריא סױרַא יינש ןופ טקעטש ןרעטמַאל-סַאג ַא

 ַא .ףוע טעליוקרעד-טשינ ַא ןוֿפ יוװ (לַאה
 ...ןברַאטש טפיול סַאוט רעטצעל ַא

 -- לַאמַאטימ ןוא
 ס'יינש סעד ןוז-טכַאנ רעכעלדנילב ,רעכעליולב רעביא

 .ףיוא יורפ-טלעוו יד טלמיה

 !סייוו רעוו !סינּפ'ס

 !יינש ןיא ןריולרַאפ

 סייה רָאנ

 רעמיש ַא יז טיג תונמחר טימ לופ ןוא
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 ,רע טפיול ןברַאטש סָאװ ,סַארט םעד רעביא

 ,רעטפיוקעג-טשינ ,רעסַאלב רעד ,ךוט ן'רעטנוא דיומ רעד

 ,רימ רעביא ןוא

 .םילבוקמ ןופ ןוז ןטצעל סםעד

 1926 ,רעטניוו

 םילוגלג

 קילב ן'טימ דרעפ

 ,רעסעגרַאפ ןלוד ַא ןופ
 קירוצ ןרָאי טימ טסיב
 .רַאסעּפַארּפ ַא ןעוועג
 ןעגנעה ןרעיוא ענייד
 ...ןטַאטיצ עטיוט יוװ
 ךיז וטסנָאמרעד לָאמַא
 -- -- ץטַארקָאס ןיא
 לָאמוצ ךיז טיג סע
 לקַאש ַא ןורכז ןיא
 -- עדַאנַאמ :טרָאװ ַא
 -- -- לקָאדעּפמע
 ןעקנעדעג וטסליוו רָאנ

 ,תולימה שוריּפ םעד
 -- טסיזמוא אלַא ויא

 .סע ליוו לָאמ טרעדנוה שטָאכ
 סייוו רשפא ,ַאש
 ,אַאק עט'פושיכירַאֿפ יד
 סנױַא סָאד זיא סָאװ
 !צַאז רעשיטעטניס רעד

 ,גָאדלוב רעקיקעריפ

 -- ,ריצַאּפש ףיוא טריפעג

 ןזעוועג ץעגרע טסיב

 .ריקנַאב רעטעפ ַא
 וטסקוק ןגיוא טימ

 עטסָאררַאֿפ טרעווילגרַאפ

 ,דיומ רעטלַא רעד ףיוא

 ,עטסָאבעלַאב ןייד
 ןצכַא ןיא :טשינ טסייוװ ןוא

 ,ייווצ ןוא טרעדנוה

 ,גנילירפ ןופ געט ןיא
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 ,יינש רעד טברַאטש'ס ןעוו

 ןצעביז ןיא רשפא ןוא)

 ,(?ריפ ןוא טרעדנוה
 ,ךָאנ שטנעמ ַא ,וטסָאה

 ריצַאּפש ףיוא טריפעג

 םענשטעטַאטס ַא טנוה ַא

 ,ווד יו אזא

 טייקטסנרע טימ לופ טנוה ַא

 ןור טימ ןוא

 סַאג ַא ךרוד טריפעג

 טָאטש רעטייוו ַא ןופ

 רעדניק עניילק ייברַאֿפ

 .דַאס ַא ןיא

 ןרעטמַאל ַא ןופ ןרעל

 ,ןרעטמַאל ַא ןופ ןרעל

 .טכאנ עצנַאג ַא ןענערב וצ ױזַא יו

 :ןרעה וטסלָאז קידלודעג

 ,טכַאל הנוז יד יוו ,טלעש רוכש רעד יו
 ,ןרעווש סעד טָארט ןייז טלעטש רעטכעוו רעד יו
 ,ןרעטש ןלַאפ סע יו ,טכיילש בנג רעד יו
 רעיורט ןייז סַאג רעד טיורטרַאֿפ סע יוװ
 ,טכַאו סָאו רעטסנעפ ַא

 ,רעוט ןיא טּפַאלק רעטקיטעּפשרַאֿפ ַא יו
 ,טכַאמרַאפ םיא ךָאנ רעיוט סָאד טרעוו'ס יו
 ,רעיול רעד ףיוא ןגיל סָאוװ ,סנטָאש יו
 ,טכַא ביג ,טכַא ביג ,טכַא ביג :ןעלמרומ
 רעיולב רעד גָאטרַאפ טרעיוב סע יו ןוא
 -- טכַאש רעפיט רעד ,טכַאנ רעד ןופ טכַאש ןיא

 .טכַאנ עצנַאג ַא ןכרָאה וטסלַאז יױזַא

 טלעוו-יד זיא טלעוו-ענעי ס'טלעוו-רענעי

 ,טלעוו-יד זיא טלעוו-ענעי ס'טלעוו-רענעי
 .טלעוו-יה יד
 סנזעוו ס'טלעוו-רענעי ןופ רעטסייג יד
 ,טייז-יה יד ןָא ןליפ סָאוװ ,רימ ןענייז
 .טייז-ימ יד ,טייז-גנואוט יד
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 ,ןענַאד ןופ ןרהא ,ךיא
 ,ןטרָאד ןופ ןרהא ןַא ןופ טסייג ןיב
 ,םענעי ףיוא ּפָא ךיז טפור ָאד וט ךיא סָאװ ןוא
 :םיא ןעק ןוא טשינ םיא ןעק'כ סָאוװ
 ,ןדע-ןג ס'נרהא םענעי רעדָא טרעוו'ס
 .םנהיג ןייז רעדָא

 ,ןענַאד ןופ ןרהא

 .וד זיא רע -- קינייּפ טשינ ןקיטרַאד םעד

 וצ םיא לעטש םישעמ

 סיא לַארטשַאב .ענעביוהרעד ןוא עלעה

 .דרע רעד ןופ ,ןענַאד ןופ

 .םלעתת אל ךרשבמ

 ןצפעל עניימ ןופ גנוטעב יד

 -- ןעגנַאלש עצרַאוװש -- ןעגנַאלש -- ןעגנַאלש

 .צרַאוװש ןצנַאגניא -- צרַאוװש -- צרַאוװש

 -- ןעגנַאפ -- ןעגנַאפ -- ךימ ןעמ ליוו ןעגנַאֿפ

 .סטרַאה ַא -- סצרַאוװש ַא צרַאה ןיימ ןכַאמ

 .ארַאוװש ןצנאגניא -- צרַאוװש -- צרַאוװש

 -- ןגיוא ס'לווייט סעד -- ןגיוא -- ןגיוא
 .דניז ןצנאגניא -- דניז -- דניז
 -- ןגיוב -- ןגיוב -- ךימ ןעמ ליווװ ןגיוב

 .טדניב ןעמ -- טדניב ןעמ -- ןעמ טדניב טָא -- ַאש

 .דניז ןצנַאגניא --- דניז --- דניז

 -- עלעה קילייה ריא -- םיבורכ -- םיבורכ

 .סייוו ןצנַאגניא -- סייוו -- סייוו
 ,רעלעק ס'לווייט םעד ןופ סױרַא ךימ טמענ
 .זיימ ס'ארחא-ארטיס רעד ןשיווצ ןופ
 .סייוו ןצנַאגניא -- סייוו -- סייוו

 -- אתריּפש אתמילוע -- אתמילוע -- אתמילוע
 . ...ןייר ןצנַאגניא -- ןייר -- ןייר

 -- עטריפרַאפ יד קנעש ןרערט ,ןרערט
 .-- ןייוו ךיא -- ןייוו ךיא -- ךיא ןייוו ַָא-טָא

 . . . ןייר ןצנַאגניא -- ןייר -- ןייר

 .עטריּפַאש עטמילוא :ןעייל --- אתריֿפש אתמילוע
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 הרומשא עטירד

 יומ ַא רשפא !:קיטיײװ-ָאצ !סע זיא סָאוו
 !סיוא טייג סָאװ ,צרַאה ַא ןופ ןייּפ יד רעדָא
 .סעּפע טגָאנ'ס

 !געט יד ייב טכענ יד ןגערפ סע ןעוט

 ןגערפ א סנגרַאמ ייב סנטכענ סע ןעוט

 .סעֿפע טגערפ'ס

 :טעבעג סעמעוו ,סע זיא טעבעג סעמעוו
 !טעב ןיא ןשיק סָאד ,הליפת ַא סע טרעוו
 .סעּפע טעב'ס

 :טדערעג גנַאהרָאֿפ םוצ רעטסנעפ סָאד טָאה סָאװ
 :טעוועג ןטָאש ַא טימ טניוו ַא ךיז טָאה
 .סעּפע טָאג טימ טלטניוו'ס
 .סעּפע ט'ָאי'ס

 ןפור סָאוװ תובא יד ןוא

 .רעסַאו עיױרג-לַאטש ,ערעטכינ סָאד
 ,קיטסַאטנַאֿפ ס'ברעמ ןופ שעלסיוא

 .ןיפוליגב ןטיור ןייז ןופ ּפעווסיוא

 ,רעמייב עקיטכַאנרעדפיוא
 קיטסַאלּפ ערָאלק-ארַאוװש יד
 .ןץפוג ערעייז ןוֿפ

 ,ןבעל ןיימ טימ -- טכַאנרעדפיוא סעד ןיא ךיא ןוא

 .קיטסַאה טלקנוט סָאוװ

 .ןפור סָאו ,תובא יד ןוא

 טרַאטַארעּפמיא ןוא םישמר

 סרָאטַארעּפמיא ןוא םישמר ... ,,

 " ...ביוטש ןבלעזסעד וצ םוא ךיו ןרעק

 .ןענופעג רעטרעוו יד טָא ךיז ןיא ךיוא בָאה'כ

 -- ךָאד ןוא
 -- ביוטש לדנרעק עטסדנימ'ס

 ?ןענוז יו קידלַאוװג טשינ סע זיא
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 !ביול טשינ סע טגניִז
 ,קיצנַאלג ,ןיורב ,ליטש ױזַא ,צנַאװ ַא וליפַא ןוא
 !ןיימ רענעגרָאברַאפ -- טשינ סע זיא
 -- קיצנַאװ -- קיביוטש
 ...1וכבו ,ונ

 גָאטרַאפ רענעה עטייוו

 -- רענעה ןיוש ןעיירק ץעגרע
 .ךַאוו ךיא ןוא גיל ךיא ןוא
 ,רענעט עשרענעה עטייוו
 .ךַארּפש עקיניגאב:טייוו

 -- ןָאה וצ ןָאה טגניז סעּפע
 ,סיוא ייז ןגָאז סעּפע
 .ןָא ייז ןגָאז סעּפע
 ןָאט רעייז רעה ךיא ןוא
 זיומ ַא ןופ קערש רעד טימ
 -- ךָאל רעמַאזנייא ריא ןיא
 .ךרָאה ךיא ןוא ךרָאה ךיא ןוא

 טכַארט סָאװ ,רימ טגָאז רעוו ,ָא
 ,געט ןופ רעדניצ רעד ,טָאג
 :טכַאנ יד ךיז טקע סע ןעוו

 ,גָאז רעייא ןָא טגָאז סָאװ
 !גָאטרַאפ רענעה עטייוו

 העיסנ ַא

 ןענַאדַאמעשט יד ןקַאֿפ רימָאל ,בייוו

 .ןענַאד ןופ ןרָאּפקעװַא רימָאל ןוא

 .ןסערעד רימ עשרַאװ זיא גנַאל ןיוש
 .ןסעזרַאפ ָאד ךָאד טרעוו'מ ,לווייט םוצ

 !?ןרעק ְךיִז רימ ןלָאז עשז ןיהואוו

 .ןרעלקַאב ךַאז יד ךיא לעוװ טָא ,טרַאװ

 .ןייכעוו-דוא :ןעייל --- ןכבו
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 ןקיד'האמוט וצ ,גולק וצ רימ זיא זירַאֿפ

 .קיטעמוא יז זיא רעמ -- טשיור יז רעמ סָאוװ

 .שיפלעוו זיא ןילרעב ,שי'חצור זיא ןילרעב
 .שיפלַאוו רעליופ רעטלַא ןַא -- ןָאדנָאל

 .ןעמוק טשינ צלַא ךָאנ טָאג ליוו עװקסָאמ ןייק
 .ןמוזמ טימ ןעמונרַאפ -- קרָאידוינ

 םיחלג ןוא סרעטסיולק ןטסעּפרַאֿפ'ס

 .םיכלמ עניימ ןופ ןוא טָאג ןיימ ןופ טָאטש יד

 .עירַא עקיליב .ערעּפָא !עילַאטיא

 .עירַאציײװש -- לעטָאה ַא .קירבַאֿפ ַא -- עיגלעב

 ןרָאפ רימָאל זיא ...ןעמ זומ ןרָאפ רָאנ
 .ןרָאי עטשרע יד ןגָאירעד רימָאל ןוא

 ןןעלגָאוו ןגעוו ףיוא צעגרע ךָאנ ןזומ ייז
 .ןעלגַאל ענרעדעל ןיא קילג ןגָארט ייז

 .ןעלדנַאוו ןגעוו ףיוא צעגרע ךָאנ ןזומ ייז
 ,ןעלדנַאה ןטניוו טימ ןרָאפעג ןענייז ייֵז

 הוח-םדא ןופ ןדע-ןג ןטלַא טימ
 .עװַאּפ רענעדלָאג רעד ןופ קע ן'טימ ןוא

 !רעדניוװשעג ,דניוושעג -- ןרָאֿפ רימָאל

 .רעדניק ןרעוו ןוא -- ןגָאירעד רימָאל

 טכַאניײב טרַאוװ סָאוו ,גנורָאוװ רעד ןופ

 ךיז טסייר לז -- טייקיבייא יד

 ,ןַאּפשעג ריא ןופ סױרַא
 ,טרעדניצ זיא ןעוועג סָאװ ןוא
 .ןַארַאפ זיא ןייז-טעוו ןוא
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 -- ןדייר וצ ןָא טביוה טכַאנ יד
 ןליוו יז סָאװ וטסייוו יצ

 ןענידרַאג ןסעומש סע
 .ליטש רעד ןיא ךעלזיימ טימ

 ןכַאז טנזיוט ןדייר'ס ןוא
 .ךַאו ןייא זיולב זיא צלַא ןוא

 -- ךַאזומוא טימ ךַאז ןדייר סע
 .ךַארֿפש יד ייגרעד ,ייג ןוא

 ןענערב סנכייצ-הלבק

 צַאק ַא ןופ ןגיוא ןיא
 ןעילוט רעסעמילּפָאג ןוא
 .צַאט ַא וצ טנעָאנ ךיז

 ןריצַאּפש דלַאװ ןיא טייג סע

 .ןָאֿפש רערַאד ַא ךיק ןופ

 ,ןשָאלרַאפ טביילב סָאװ ,ּפמָאל יד

 א ךיז זייוושרעדנַא טדניצ

 סנגרַאמוצ טייטש ענשטעטַאטס
 ,טרָא ןַא ףיוא רעדיוו צלַא

 ,גנורָאװ יד דוס ַא טביילב'ס ןוא

 .טרָאוװעג טכַאנייב טָאה סָאװ

 ...רתסא ןופ ןוז רעד טמוק ריד וצ ,הליֿפת

 !רתסא ןוֿפ ןוז רעד טמוק ריד וצ ,הליפת

 ,רעטסעווש ןיימ ייז ןוא ןָא טנַאה םייב ךימ םענ

 ןרַאמשָאק ענייז סָאװ ,ןוימד םעד ןופ ןוא

 ,ןרהא םענעריולרַאפ םעד ,ךימ ןקינייּפ

 ,הלילד רעקיטסול רעד ,גנוטסולג רעד ןופ ןוא

 ,הליפת ,ןיימ רעטסעווש ַא ,קעװַא ךימ ריפ

 -- ןכיירג טשינ לָאמנייק ןענָאק ייז ואוו ,ןיהַא

 .ןכייה עקילייה ,עליטש ענייד ןיא

 ךעלטכַאנרַאֿפ ןופ טלַאטשעג ַא

 ,טלַאטשעג ַא ייברַאפ זיא

 ,ַאֹי א טימ ןיינ ןשיווצ

 ,םירק םעד ןיא ,טייז ַא ןָא

 -- -- ָאד ןופ טשינ ,טרָאד ןופ טשינ
 -- -- טלַאטשעג ַא
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 ךייוו ןָאטעג ביוה ַא ךיז
 ,טנָאזירָאה גערב םייב ,טרָאד
 ,דניק ַא ןופ ּפָאק ַא יו
 -- -- דנַאלב עלעּפעק ַא יו

 -- -- טלַאטשעג ַא

 גיוא ןַא טימ ןָאטעג ןוא
 ףַאג ןט'שודיח'רַאפ ַא
 ,ףַאשַאב ןצנַאג ן'פיוא
 -- -- ףַאשַאב ןצנַאג ן'פיוא

 -- -- טלַאטשעג ַא

 ,םיוב ַא יוװ ,ךָאנרעד ןוא
 ,טייוו ץעגרע טגייווצעצ ךיז
 -- טגיוועצ ,טנווַאדעצ ךיז
 : -- -- טייז ַא ןַָא ,םירק רעד ןיא

 -- -- טלַאטשעג ַא

 ךַאנרעד סנטָאש ןיא ןוא
 ,טלייטעצ ,ןלַאֿפעצ ךיז

 ,טכַאנ רעד ןיא ןירַא ןוא
 -- -- טלייצרעד טשינ -- ןעוו ןוא סָאװ

 -- -- טלַאטשעג ַא

 הרושב ַא

 .דלַאו סםעד רעצעמע טָאה טקעוועגרעביא

 .דלַאוו עדייז רעד ,םוא ךיז טקוק רע

 לּפענ רעד ךיז טעילוט ךָאנ
 .רעסייוו ַא ןיא ערדלָאק ַא ןיא

 .טלַאק ןוא ךָאנ זיא ליטש

 .הרושב ַא סע זיא ןעוועג

 ,סעװרָאב יז זיא ןעגנַאגעג

 ,גנַאגפיוא ןופ יז טָאה טכַארטעג

 ,ןפַארטעג טניוו ַא

 ,טשוקעצ םיא טימ ךיִז

 -- טצנאטעגייברַאפ ,טצנַאטעג זָארג ןיא

 .דלַאו סעד טקעוועגפיוא ןוא
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 םילהת ןופ טָאג

 ,ןפָאזָאליפ ןופ טָאג רעטיוט רעד
 ,ןפירגַאב ןופ ט'הכאלמיעג טָאג ַא

 ,ןפָא עניימ ןדנואוו עלַא טזָאל
 .ןפירט עניימ ןרערט עלַא טזָאל

 ,ביל טשינ טָאה סָאװ ,טָאג ַא ףרַאד רעוו
 ,הביס עטשרע עטייוו ַא -- טָאג ַא
 !ּפיצנירּפ רעדָא לָאבמיס םתס יצ
 ,עביל ןופ ןוא קיטייוװ ןופ טָאג ַא
 ןילַא וד ,םילהת ןופ טָאג וד
 רעמענרַאפ ןייז טסנָאק ,טָאג ןיימ ןייז טסנַאק
 ,ןייוועג קיד'בויא ןיימ ןופ ייס
 .רמז ןקידנביול ןיימ ןופ ייס

 טשינ טזָאל עמ

 .טשינ טזָאל עמ רָאנ ,ןברַאטש טנָאקעג טלַאוװ'מ

 תונמחר ןייגוצ טמוק'ס !

 ס'הנבל ַא טימ

 -- טכיזעג םורפ

 .טשינ טזָאל ןוא

 ןןגעקטנַא טמוק עביל יד

 ןגער ַא טימ ןוז ַא יוװ
 -- טכַאל ןוא יז טנייוו

 | .טשינ טזָאל ןוא

 ןהליֿפת יד טייטש לקניוו ַא ןיא

 ,טכייפ זיא םערב ריא

 ,טכייל םינפ סָאד

 .טשינ טזָאלרַאֿפ טָאג :ןעשטּפעש ןּפיל יד

 .טשינ טזָאל עמ -- רָאנ ,ןברַאטש טנָאקעג טלָאוו'מ

 שטייט-ירבע ןיא דיל

 !טסדיילק ןטילב ןיא םיוב םעד וד רעד
 ,טגָארט רענרעד יד ,לעז ןיימ יַאמרעד

 --- קרַאמעג ןזַא ,ידכ --- ןטרָאוװרעד ;קידנעטש --- ךילגיטעטש ;יירפרעד --- יַאמרעד
 .םוחת ,ץענערג
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 .טסיירט רענייד טימ בייל ןיימ טרוג ןוא

 טרָאװ ןייד ,ףיוא ךיא וט ןצפעל יד
 ,טײרַאב ךילגיטעטש ןעקנירט וצ
 .טרָארעלַא ןטָאש ןייד עז ןוא

 גיונ רימ טכיזעגנָא ןייד ,רַאה ָא
 ,טעב סעניימ ייב סטכַאנ ךיד צעז ןוא
 .גיוא ןיא טסגנַא טימ ףור ךיד ךיא ןעוו

 ,טנַאּפשעג טסָאה ןעלמיה וד רעד
 -- טלַאוטשרעביא ןדרע יד דיילק ןייד
 .טנַאה ןיימ טלַאה ןוא טיה רעגַאל ןיימ

 ךיא טשינ לָאז ךיא זַא ,ןטרָאוװרעד

 לָאז ךיא זַא ,ןטרָאוװרעד ;ןייז רעמ

 .ךילגיטעטש ןייז קרַאמעג ןייד ןיא

 ,יד טימ ןייז טשינ לייט ןיימ לָאז ןוא
 ,ךורּפש ןוא ךוב ךרוד ךיד ןכוז יד

 .ימ ליפ ןוא ןשרַאפ לטייא ךרוד

 ,ביול ןייד ןייז לָאז בייל ןיימ ,טכעמ ךיא
 ןןייז ריד טולב ןיימ לָאז למיה סוצ

 "!ביולג ךיא,, :טשינ ,"סע ןי ב ,, :ןגָאז טכעמ

1928 

 קיינעוו-סָאוװ-רעדייא
 קיינעוו-סָאוװ-רעדייא זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע
 ןבייהנָא ךיז ףרַאד ןוא
 -- ןע'נעוו ןוא ן'סָאװ
 ךיז טזָאל ןוא
 .ןענעקרעד טשינ ריד וצ

 טלַאטשעג ןרעוו ףרַאד סָאװ ,סניױזַא סעּפע
 טלַאהרַאפ ַא ןָאט ךיז ןוא
 ,טייצ ןיא

 -- הטרח טגירק סע רָאנ
 ,טײַאברַאֿפ ןוא

 טלָאװ סע זַא סָאװ ,סנױזַא סעּפע
 --- ןרָאוװעג
 ,טרָאװעג שרעדנַא סע טלָאװ



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןוהא | 22

 ןעוועג סע טלָאװ
 .טרָאד ַא -- ָאד םעניא
 טלָאוװעג טשינ טָאה סע רַָאנ
 -- (טרָאטעג טשינ רעדָא)
 .ןרָאוװעגטינ זיא ןוא

 דניק'ס ןכוז וצ

 דניוושעג ָאד טָא ....

 ,לייפ ַא יו ,ןגיולפעגכרוד זיא
 דניק טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,סנױזַא

 .ליימ טנזיוט רַאֿפ טייוו ןיוש טגיל ןוא

 (קילַאיב)

 ,קעוַא ךייא ןופ ייג ךיא -- ךיא ןוא

 ,ליימ טנזיוט ףיוא קעווַא ךייא ןופ

 ,ילֿפ ַא טיג סָאװ ,סָאד ןכוז וצ
 ,לייאעג ןקידלאווג ןיא דנעלב ַא

 ,ףיוא ךימ ביוה ןוא לַאפ ,עשזדנַאלכ ןוא

 ,לייב ןוא דנואוו ןופ סיוא ךימ ךַאל ןוא

 טייצ וצ טייצ ןופ םוא ךימ רעק ןוא

 ,לייוו עצרוק ַא ךייא טימ ציז ןוא

 דיל א ךַאמ ןוא סָארג א סענ ןוא

 ,לייצ טימ לייצ ןעמַאזוצ טכעלפ ןוא

 יינספיוא ךיא ןיב סָאו רעדייא ןוא

 ,ליימ טנויוט ףיוא קעווַא ,ייברַאפ

 דניווש ַא טיג סָאװ ,סָאד ןכוז וצ

 -- לייאעג סיורג ןיא

 .דניק טימ טקעמש ןוא

 רעטסייג

 (ָאגוה רָאטקיוװ ןוֿפ)

 .טנעקעג ךיד בָאה'כ :סייוו ךיא ,טלַאטשעג
 עמַאס ,טייקידעואמכ ,טײקידנטַאש וטסיב טציא
 לָאמַא ןיב'כ -- .טײקרַאלק-טשינ

 .עמַאמ ןייד ןעוועג

 .ןדנואוושרַאפ ,ןעגנַאגרַאפ --- ןרָאוװעגטינ
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 ןענייז ןעלגילפ ענייד סָאװ ,טסיב רעוו וד ןוא --

 !עטכָאפעצ-קידרעטיצ
 !וד ןוא ,ונ -- .ענייד רעטסעווש יד --
 .רעטכַאט ןייד ןעוועג --

 .ןפורעג לָאמַא ךימ עטסביל טסָאה -- !וד ןוא
 :טכער ךימ טכַארטַאב -- !וד ןוא --
 .ףוג-לַארטסַא ןייד ןיב'כ -- ןיילַא וד ןיב'כ

 !טכענ עפיט ,ךימ טלַאהַאב !טכענ

 טנעמאלרַאּפ ַא ןַארַאֿפ

 ,טנעמַאלרַאּפ ַא ןַארַאֿפ
 טנערב סָאװ

 .ןטַאבעד עשימסָאק ןיא

 ןטלעז טשינ ןוא -- ןטלעוו ןריטַאבעד'ס

 .ןטלעוו יד ךיז ןגָאלשעצ

 .ןטַאררַאפ ןוא ןלַאדנַאקס רָאֿפ ןעמוק'ס

 ,םורק טרָאד טייג צלַא
 םורַא-יױזַא דָארג רָאנ
 .וטיא ךיילג סָאוו טנעקרעד טרעוו
 ,תוכייש טרעוו סָאה ןופ
 .דנעלרַאפ ןופ -- םולש

 ,רעטכיד ן'פיוא תורוד עלַא ןטרַאוו'ס ןוא

 רעטכירַאב רעד ןרעוו ןענַאק טעוו סָאוװ

 .טנעמַאלרַאּפ סענעי ןוֿפ

 עגַאט ןיא לַארטסַא

 עיסעצַארּפ רעשימעדַאקַא ןַא ןיא

 ,לַארטסַא ןעמַאזנייא ןַא ןעזעג ןייג ךיא בָאה
 ןרָאוװעג טשינ זיא'ס

 ןרָאסעּפַארּפ יד ייב

 .עגָאוװערט ןייק

 .טקרעמַאב טשינ רענייק טָאה לַארטסַא םעד
 .עגָאט ַַא ןעזעג זיולב טָאה'מ
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 ךַארּפש עיינ

 ןעגנַאלק ןענייז ןעמוקעג

 ,ךַארֿפש רעיינ ַַא סעּפע ןופ

 ןעגנַאגעצ טלעוו רעד רעביא ךיז

 ,ךַאד א ןַא סםימותי יוװ

 ,ןעגנַאהעצ ךיז סעפולס ףיוא

 .ךַאילש ןדעי טימ ןפַאלעג

 ,ךַארֿפש יד טמַאטש םיבורכ ןופ

 !ןעגנַאטוא-גנַארַא ןופ --- יצ

 ןכַארּפש ןברַאטש ןלעוו יצ
 -- קיזומ רענדַאמ ריא טימ -- יז ןוא
 !ןכַאװַאב רבק רעייז טעוו

 -- קירב ַא יז טרעוו רשפא ןוא

 -- עיינ יד ךַארּפש עקיזַָאד יד

 .היח ןוא שטנעמ ןוא למיה ןשיווצ

 לגיופ ַא

 ,ןבירשעג ןוא ןסעזעג ךיא ןיב דנַאל ן'פיוא לביטש ַא ןיא
 םוטּפַאר ןגיולפעגניירַא זיא רעטצנעפ ןפָא ןַא ךרוד ןעוו
 ןבילבעג ןוא ןעלגילפ ענייז טימ טשטַאֿפעגניירַא ךיוה ,לגיופ ַא
 .ריּפַאּפ ןיימ ןוא רימ רעביא עגר ַא
 רעביאנגעק רעטצנעפ ןטייווצ ןופ רע זיא סױרַא
 טּפַאכרעד טשינ ןוא -- טניוו ַא טגָאיעגכָאנ םיא טָאה'ס ןוא

 .םיא

 רעד-ָא-טָא לגיופ רעד ןָאטעג טָאה'ס .טלּפַאצעגפיוא בָאה'כ
 טָא ןוא ןיירַא ילפ ַא :טוט המשנ ַא סָאװ ,סָאד
 .דוס וצ דוס ןופ ילפ ַא -- קירוצ סױרַא-ילפ א

 ןטײקיניײנ-ַאי

 לּפַאצ ַא רימ רַאפ טוט ריא

 .ןרָאק רעקידעילַאוװוכ יו

 -- ןגיוא יד רַאפ עינימ ַא

 .ןרָאוװװעגטינ ןוא סיוא ןוא

 רעטַאלפ ַא לָאמ וצ טיג ריא
 ,רעמוטש ןיא שינעטייוו ןיא
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 רענוד ַא ןָא ןצילב יו
 .רעמוז ןופ ןטנװַא ןיא

 ,קימיוק ,ןטײקיניײינ-ַאי

 ,רכינ טינ ןוא רכינ רימ
 ,ןעמוקעג ךיא ןיב ךייא ןופ
 .רעקקירוצ ןיימ זיא ךייא וצ

 רעקקירוצ ןיימ זיא ךייא ֹוצ

 סגעווקירוצ טייצ יד טייג'ס ןעוו

 ןטיײרּפש ךיז רימ רַאֿפ טמענ ןוא

 .סגעווטילש רעטייוו ,רעטַאלג יוװ

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןשטילג רימ
 ,םערופ ַא ןָא ןעלּפַאצ רימ
 ןדיירפ יד ךרוד ןעינימ רימ
 .םירוסי יד ןשיווצ ןוא

 ...רעדיוו ךייא זָאלרַאפ ךיא יב

 ,ןרַאג ךיא וט םערופ וצ
 ,לוגלג ַא רעוו'כ ןוא -- דרע וצ
 .ןרהא ןַא ןופ ךשמה רעד

 שיט-ביירש ַא

 :שיט-ביירש רעד ןָא ךיז טפור'ס טשרע -- ביירש ןוא ציז ךיא

 .םיא םענרַאפ .דוס ַא ןגָאזסיוא ריד זומ ךיא

 ,רעביירש רעד ןיילַא תוא רעד זיא'ס ואוו ,טלעוו ַא ןַארַאֿפ

 .סענעי ןופ טשינ רע טרעוו ןבירשעג

 .ןַארַאֿפ ןשיט-ביירש טשינ ,ןשיטילַאוטש ןענייז טרַאד

 ,הפוקת רעטייוו ַא רָאג ןיא ,טלעוו רענעי ןיא

 ןתוא ןַא -- וד ,שיט-לַארטש ַא ןעוועג ךיא ןיב

 .אפוג ךיז רימ ףיוא ןַאד וטסָאה ןבירשעג

 .דניצַא יו רעלעטש:תויתוא ןייק ןעוועג טשינ טזיב

 .ךניז ַא זיא ןביירש ןייד .טנייפ ךיד בָאה ךיא

 .טנייפ ךיד בָאה ךיא .טנייפ ךיד בָאה ךיא

 רעטנייּפרַאֿפ ַא ןוא

 ,ןסיוו עשז-ייז ַאט ?ױזַא :טגָאזעג ךיא בָאה

 .רעטנייפ ךָאנ ךיא בָאה ןיילַא ךיז זַא
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 ךיוה רעד ןיא ריצַאֿפש

 .שממ לעוּפב ילפ ךיא ,ילפ ךיא :טפערט'ס ןוא
 .רָאג עמַאס זיב ,רָאג זיב טייק'שממ ַא זיא סע
 ךיִז בייה ךיא .ןיילַא ךיז ןופ ףיוא ךימ בייה ךיא
 .רָאוו זיא'ס ,רָאוװ זיא'ס ןוא -- רעכעה ,רעכיג צלַא

 ,ךַאלפ א שינעכיוה יד טרעוו'ס .ךיא ייג ָא-טָא ןוא

 ,ריצַאֿפש ךיא ןוא ,ריא ףיוא ריצַאֿפש ךיא ןוא

 רעטנורַא טייל וצ קידנריצַאּפש ףרַאו'כ ןוא

 רימ טימ סָאו עבלעזסַאד ןָאק'ס :הרושב ַא
 -- טוואורּפ ,אברדא .ןריסַאּפ ךייא טימ

 טפול רעד ןיא ןריצַאּפש ךיא יוװ ריא טעוו

 .טעז ןוא טקוק .טֿפַאשגנוי ַאזַא ןריּפש ןוא

 ...ןייז טשינ רע'טוטפ ןַאק'ס
 :טעּפשעג א ךיא רעה ןטנוא ןופ

 !ןט'בורכ'עצ סעד סכח סעד ,ןָא רָאנ םיא קוק ,

 ןטפול רעד ןיא ךיז טכַאמ ,טשינרָאג לָאמנייק יו ףױרַא טילפ

 "!ךיוא וטסכַאל -- ןגיוא יד רָאנ ןפע וד ... .דַאנעמַארּפ ַא

 ןעגנַאגעג ךיא ןיב טרָאפ ןוא ,ָאי !םולח ַא .ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא
 .ךיוה רעד ןיא ןריצַאּפש

 ןביירש ןרעטש יד סָאװ ןוֿפ

 ,ןוז עקיד'העיקש יד ,ּפָאק רעטיור רעניילק רעד
 ןיירַא טלַאֿפ ןוא ןייא טּפמורש ,ןייא טפָאלש
 .טשינרָאג ןפיט ןליק ןיא

 ןופרעד עקַאט ןוא
 .ןפילגָארעיה טימ ןרעטש יד ןביירש
 :ןוֿפרעד ןביירש ייז סָאװ סייוו ךיא ,ןעייל ךיא
 ןןפיט סעד טשינרָאג ןיא ןוז ַא טפָאלש סע ,
 ."ןוז ַא טשינרָאג םעד ןיא טּפַאלש סע

 דלאוו רעטייווצ ַא

 טלַארטשרַאפ דלַאו ןץ'רעטניה ןעוו

 טרעוו ירפ-קיטכַאנרַאֿפ ןוא ןוז יד

 -- צלַא
 טרעווילג

 ס'דלַאוו סעד רעסַאוװ ןיא ןטנוא
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 ,דלאוו רענעי .ךיא רעטייווצי
 טלַאער ,רעטייווצ רעד
 .רעטשרע רעד יוװ רעמ

 עיגָאלַאנַא

 .איה ענעגושמ ַא דלאווג טיירש ןסיורד

 .סדימ ַא לצעק ַא טפָאלש ,ליק רעד ןיא ,ליד ןיֿפיוא
 טכאוו יז תעשב -- עטכַאמשרַאפ יד צַאק יד
 ,עריא ןעלּפא ענירג-דלַאוװ יד ןענייוו

 .הריחב רעד ןיא ךיז וצ ןעמענ יז לָאז ךיא

 ןייווצ ףיוא גנַאג ַא :טציא ריא ט'מולח סָאוװ
 ...ריצַאֿפש א ףיוא יז טייג קיסיפ-ייווצ
 ...ייג רעקיפַארַא-ןביוא ןופ ,רעכיילג ַא

 !ריפ ףיוא ךירק ןשיצעק ןופ לייווגנַאל ,ָא

 ,ריחב רעד ךיא-ןיב ,עקיסיפ-ריפ ,ריד רַאֿפ
 ,טלעוו ַא ץעגרע זיא ,ןבעל ן'כָאנ רָאנ
 -- רימ יבגל וד יוװ ןייז ךיא לעוו

 טלעווקעג שי ןרעכעה א רַאפ ןייטש לעוװ ןוא

 ...ייוו ןבלעזמעד טימ ןוא -- וד יו
 !ייווצ ףיוא גנַאג ןקיבייא ןופ רעיורט ,ָא

 סיוועג ןענייז סע .טייז ַא ןָא רעיורט
 ,סיפ ס'נשטנעמ ַא ןיא לגילפ ןטלַאהַאב
 יז טימ ןוא טקעוועגפיוא ייז ךיא טלָאװ ןוא
 -- ייג ןיימ טלמיהַאב ,טיײרּפַאב ,טײינַאב
 ראו ןרָאוװעג םולח ןייד ךיוא טלָאװ
 .(רָאה רעניד רעד ,הריחב ןיימ ןָא טגנעה צלַא)
 היבו הינימ ןענַאטשעגפיוא טסלָאװ
 .ייווצ ףיוא קעוװַא וטסלָאוװ שישטנעמ ןוא

 טכַאניײב ןגוצ

 ,ןייוועג א יוו
 -- עקידניז ןופ תומשנ ןענייוו סע סָאוװ ,ןייוועג ַא
 .טכַאניײב ןגוצ ןוֿפ לוק'ס

 ,יירשעג ַא יוװ

 -- עקידניוושרַאפ סָאד קילג ןיימ טּפַאכ :יירשעג ס'נשטנעמ םעד
 .טכַאנייב ןגוצ ןופ לוק'ס
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 ,סורג ַא יו ןוא

 -- ןקיניגַאב ,ןטייוו ַא ןופ דנַאל ַא ןופ סורג ַא

 .טכַאניײב ןגוצ ןופ לוק'ס

 ,זורכ ַא יו

 -- ןגיניק ןטייקלעה ואוו ,ןטלעוו יד ןופ זורכ ַא

 .טכַאנייב ןגוצ ןופ לוק'ס

 טקנוּפרוא

 גרוריכ ןופ רעסעמ ן'רעטנוא ףוג ןיימ
 .שיפ ַא יו ןטינשעגפיוא ןגעלעג זיא

 ןפָאלעג רימ ןיא צלַא זיא'ס
 .ףיש רעקידנעקניז ףיוא זיימ ןופ ףַאלעג ַא

 רָאנ ץעגרע
 ,לטניּפ א טורעג קידלזניא טָאה
 ,ךיז טימ סנייא ןבילבעג ןוא ןגיוושעג
 עמוטש ַא טייקיצנייא ןַא
 .המוהמ רעד ןופ טייז ַא ןַא

 :ןָא טלָאמעד ןופ סייוו ךיא

 ,סניוזַא ןַארַאפ שטנעמ םעניא זיא'ס

 -- ךיילגוצ סיא רעסיוא ןוא םיא ןיא זיא סָאװ

 .רעסעמ ןייק רַאפ ארומ טשינ טָאה סָאװ ,סניױזַא

 -- ר ת כ יוװ ךיז ןיא טור סע

 .טבייל ב ןוא

 ...ןָא טייז-רענעי ףיוא ךיא םוק ןוא

 ןטרָאד ןעמ טעוו גנערטש ןוא ןָא טייז רענעי ףיוא ךיא םוק ןוא
 . ןזייוו רימ

 ,טייזרַאפ ןטנוא ָאד-ַא בָאה'כ סָאוװ ,םעד ןופ עזייב יד ןטכורפ יד
 ןוא תובשחמ עטכעלש ןופ ,עמורק ןעגנואוט ןופ צָארּפש סעד

 ,דייר
 תמחמ ןָאטעג דרע רעד ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 ,ןזיירג טייקיטשינ

 לדנרעק ךעלטיא ןָאטעג טָאה דניז ערעטצניפ יוװ ,ךיא עז ןוא
 ,ןזייּפש

 ,דייש ןופ ןדרעווש עשייחצור יוװ ,סױרַא ןענייז סע ןענַאװ זיב
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 ,(דיײשַאב ןטסיװ סעד וצ ייוו זַא) טלופרַאפ תויח טימ רעדלעוו

 .ןזייא טילגעגנָא יו ןענערב ךימ ,דנַאש ןקיטלעוװַאב ךימ טעוו

 םוצ טרָא ןַא ןכוז לעוו'כ !דנַאש רעד ןופ דנַארב עקיטכרַאפ

 | ןענירטנַא
 .ןליוהרַאפ צעגרע ךיִז יבַא ,טזייוו עמ סָאװ ןעז וצ טשינ יבַא

 טשינ טרָא ַאזַא לעוו'כ .תמא רעד רָאנ סייוו טלעוו-ענעי רָאנ

 .ןעניפעג

 רעדיוו ידכ ,ןיירַא לוגלג ןיא ףוס םוצ ךיא-לעוו ןעגנירּפשנײירַא

 םעד תמא ןקיליורג םעד ןעז טשינ ןוא דרע רעד ףיוא ןייז וצ

 ...ןליוה
 רעד ןיא ָאד שינעלגָאװ ןיימ יינסנופ ךיז טעוו ןבױהנָא ןוא

 | .רעדינ

 גנַאג-הליֿפת

 -- ןכָארבעצ ןרָאוװעג םיצולּפ זיא צרַאה ַא
 .ס'דניק ַא גייצעגליּפש ַא יו ןכַָארבעצ

 -- סורַא זיא צרַאה םענעכַָארבעצ ןופ

 -- ןכָארקעג ןקָארשרעד ןביוטש ערעטצניפ ךרוד ןוא

 | :הליֿפת ַא

 .סדנילב ַא למערעוו ַא ,סמוטש ַא למערעוו א

 טקילברעד ןבָאה למערעוו עדנילב'ס

 ןגיוא יד ןופ ןרַאה יד
 יי ןבָאה טגָאזעגנָא ןוא
 :ןרעיוא יד ןופ ןרַאה יד
 ,ןרעיוא יד ןופ ןרָאה
 !טרעה

 ןרעיוא יד ןופ ןרַאה יד ןבָאה'ס ןוא
 טרעהרעד למערעוו עמוטש סָאד

 יז ןבָאה טגָאזעגנָא ןוא
 :ןעלגילפ יד ןופ ןרַאה יד
 ,ןעלגילפ יד ןופ ןרָאה
 !טוט

 ןעלגילפ יד ןופ ןרַאה יד ןבַאה טקישעג ןוא

 ,ןכיגבש-ךיג ַא ,ערעייז יד ןופ םענייא

 טוט סָאוװ ,למערעוו םוצ
 .ןכירק ןביוטש יד ןיא
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 .ןרעיוט עטשרעביוא יד וצ טכַארבעג סע רע טָאה

 ןגיוא יד ןופ ןרָאה יד ןוא
 ןרעיוא יד ןופ ןרַאה יד ןוא
 -- ןעלגילפ יד ןופ ןרַאה יד ןוא
 ןעגנַאזעג-ןגעגַאב טימ ןענייז
 ,הליפת רענעי ,למערעוו םענעי

 ,ןעגנַאגעגנגעקטנַא
 ןעלניֿפש ךיז ןַאטעג הליפת רעד ןיא ןבָאה ןוא

 ,טֿפַאשביל טימ יז טשוקעג ןוא

 .םינוממ ערעכעה ךָאנ וצ טרעפטנעעגרעביא יז ןוא
 ,טלעוו וצ טרעפטנעעגרעביא יז טָאה טלעוו
 ,םינוגינ טימ ,הבהא טימ
 .רַאה ן'רַאֿפ ןעמוקעגנָא זיא יז זיב

 רַאג ךיא ןוא . . . הליפת תודלות הלא

 ,הליפת רענעקַָארשרעד ַא ,ַאזַא הליפת ַא ךָאנ
 וליפא טרעטיצ סָאוװ ,רעדנילב ַא ,רעמוטש ַא

 .ןביולג וצ

 ןביוהרעד טרעוו ַאזַא הליפת ַא

 .ןביוטש עטשרעטנוא ןופ

 .יז ןרעגַאב עטשרעבייא

 ןביוא ןרעוו טרעהרעד ןעד ןָאק רָאנ

 זיז ןרעה ןשטנעמ סָאװ ,ענעבירשעג ַא הליפת ַא

 ,הליפת ַא רָאנ ךָאד זיא ןביירש עטסעב'ס ןוא

 .יז ןרעה ןשטנעמ סָאוװ

 ,ןעוו-טשינ-ןעוו ןרעה ייז

 .ןע ק רע :ייז ןגָאז -- ייז טלעפעג'ס זַא ןוא

 ןרָאוװעג שטנעמ זיא סָאוװ ,םולח ַא ןופ

 ,טסופ זיא רע זַא ,טליפרעד טָאה םולח ַא

 טסולגרַאֿפ םיא ךיז טָאה

 שטנעמ ַא טכוזעגסיוא ךיז רע טָאה .לופ ןרעוו וצ

 .טסואוועג טשינ טָאה שטנעמ רעד ןוא .ט'מולח'עג םיא ןוא

 ןעגנַאגרעד סע זיא שטנעמ רעד
 .רָאי קיצעביז ךָאנ טשרע
 :טיוט רעד טגָאזעגסיוא סע טָאה םיא
 .רָאוװ יד טרַאוו'ס .ט'מולח'עג טסרעוו וד
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 שטנעמ רעד סױרַא רָאוװ רעד וצ זיא

 ,טסוּפ ןבילבעג םולח רעד זיא'ס ןוא

 ,טניינרַאפ ,טלונרַאפ

 .רעטערב טימ סטּפַאלקרַאפ ַא רעטצנעפ א יוװ דנילב

 שטנעמ ַא ןָא םולח רעד טָאה הנבל ןָא טכענ ןיא

 ,טנייוועג דנַאנַאכָאנ

 .רעטער א ףיוא טרַאוװעג

 ,גנַאל ױזַא טקנעבעג שטנעמ ןיכַאנ טָאה רע

 ,רעטעּפש ַא טכַאנ ַא ןיא ,לָאמנייא זיב

 ריא-טעוו רעמָאט .ןרָאװעג שטנעמ א ןיילַא רע זיא

 -- םיא לָאמַא ןפערטנַא

 ,טלָאמעג ןייז ךעליירג ןָאק'ס :טשינ ךייא טקערש

 .םולח א ןעוועג ךיוא ריא טייז רעירפ זַא

 ןלָאמַא עטסקילַאמַא רַאפ

 רעד

 ,עליטש ןעמ טריפ תונובשח-רוא

 ,ןלָאצ עמייהעג טביירשרַאפ ןעמ

 ,ןלָאש עכלעזַא ןַארַאפ ןוא

 וליפא ייז ףיוא טגעוו ןעמ סָאװ

 .ןלָאמעצ טניוו ףיוא ,ביוטש ןטסניד

 ןלָאצַאב זומ טפנוקוצ עטסטייוו

 .ןלָאמַא עטסקילָאמַא רַאפ

 ץיבר רעלעהוא ןופ םולח

 ,טסַאפעג םיתינעת יבר רעד טָאה גנַאל ןוא
 םיא-לָאז טָאג זַא ,ןטעבעג
 םולח ןיא שטָאכ
 ןציז סע ואוו ,ןדע-ןג םעד ןזייוו
 ןצילב סָאװ ,ןעניורק-הניכש ןיא
 .םיאנת יד ,ּפעק עקילייה ףיוא

 :טגָאזעג ךאלמ ַא םולח ןיא םיא טָאה'ס ןוא

 .הליפת יד זיא טרעהרעד

 -- םענורב ס'מירמ זיא טָא

 | .הליבט ייג

 .טיירג ייז
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 ןעגנַאגעג הליבט רע זיא םענורב ס'מירמ ןיא ןוא
 טרַאוװעג רעדנואוו ן'פיוא ךָאנרעד טייקנייר ןיא ןוא
 .ןוז ַא ןופ ייגפיוא סםעד ףיוא יו
 ,ןונ ןוא
 םירדח עמיורעג ןיא ןציז םיאנת יד
 .תורמג עסיורג רעביא

 זיא רָאלק-רעטכינ
 טשינ טעז עמ ןוא ייז םורַא טפול יד

 ,תורטע ןייק ּפעק יד ףיוא
 -- תרשה יכאלמ טעז עמ טשינ ןוא

 .טשינרָאג

 -- ארתאדיארמ ַא ןופ קילבנָא ן'טימ -- רענייא
 .ארתב-אבב ַא רעביא טציז
 .אישק ַא בשיימ ןיטיג ןיא זיא רעטייווצ ַא
 (הרותב רחואמו םדקומ ןיא) רעטירד ַא
 ,י'שר ןיא ןירַא טקוק
 רעטרעפ ַא
 .האנה עפרַאש ַא תופסות ַא ןופ טָאה
 ,עמיורעג שטָאכ ,םירדח יד
 .עָארג-ךעלמערָא ןענייז
 .סרעדנעטש ןוא קנעב ענרעצליה
 טנרעל ןוא טציז ןקז רעסייוו ַא

 .ייבא רמא :ןוגינ ַא טימ

 :דוס ַא ןייא םיא ךאלמ רעד טמיור'ס ןוא

 !יבַא !אפוג רע זזיא סָאד רעוו טסייוװ,,
 ,הרותב רחואמו םדקומ ןיא זיא'ס תויה
 .ארומא ןַא סיאנת ןשיווצ טציז
 זרע טכוז ןעמעוו -- ףיוא גיוא ןַא טביוה רע זַא ןוא
 ."אעייסמד אנת םעד

 :הבשחמ ס'ניבר םעד טרעהרעד ךאלמ רעד זַא ןוא
 -- !ןדע-ןג םעד ָאד ןעמ טעז ואוו
 ךַאל םענרעבליז ַא ןעלגילפ יד טימ רע טיג
 :ןדײשַאב ךַאז יד םיא טוט ןוא
 !יטשרַאֿפ
 -- ןדע-ןג ןיא ןענייז םיאנת יד טשינ
 .ייז ןיא זיא ןדע-ןג רעד
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 ןעמרַאֿפ ךרוד גנַאג

 .גיוא ןייד ףיטרַאפ ןעמרָאפ ןיא

 קנַאב ַא ףיוא סיוב ַא רעביאנגעק

 ,גנַאל ױזַא קוק ןוא -- ךיד צעז

 טסקילברעד וד זיב

 .טנעה ענייז ןוא ס'מיוב סעד סיפ יד

 טנעקרעד טציא ןוא -- ןָאטעג ױזַא טּפָא בָאה'כ)
 גיוא ןיימ
 .(ןעלצרָאוו ןופ רעגניפסיפ עטיירדעגסיוא יד

 ,גיוא ןייד ףיטרַאפ ןעמרָאפ ןיא

 .לופ ךיד ךַאמ ןעמרָאפ טימ

 ןייטשרַאפ וצ גיוא ןייד ןרעל

 ןייטש ַא

 :געוו ןדימ ןטימ ן'פיוא

 ,בייל רעצרַאווש זיא ןייטש רעד

 .טסייג ףיוא טרַאוװ סָאװ

 ןייטש רעד טָא יוװ :;גָאז ןוא
 -- טיורב ןבַאל ַא סיוא טעֶז

 בייל זיא טיורב ןבָאל רעד ךיוא

 בייל-ןשטנעמ ןיא ןיײירַא ליוו ןוא

 .טסייג ןוא טולב ןרעוו וצ טרָאד

 ןייז ריד םרָאפ עדעי לָאז ױזַא
 .רעטייווצ ַא םרָאפ ַא וצ ריט ַא

 ייג ןוא ןָא-ּפַאלק ריט וצ ריט ןופ

 ,רעטצעל ַא ריט ַא וצ
 ,רעלעמש עלַא ןריט ןופ זיא סָאװ

 .רעטיירב עלַא ןריט ןופ

 ףוס ןייק ָאטשינ

 טילב רעד ייב טייצ-ילב יד טביור'ס

 ,טילב יז סָאוו עגר עדעי

 ,יַאמ םעד טיוט גנואיַאמ יד ןוא

 .דיל סָאד טיוט ןעגניז סָאד ןוא

 ,ֿפָא ןבעל סָאד טגערֿפ ןבעל
 ,ץנעט יד ךיז ןקע'ס זיב טצנַאט
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 -- טוט םעד ּפָא טגערפ טיוט רעד ןוא
 .אנעטסיזקע רעדיוו טרעוו ןוא

 ,שעל רעדיוו ןוא סַאלֿפ ןוא שעל

 .ףַָאטש טרעוו טסייג ןוא טסייג טרעוו ףָאטש

 ,ׁשי קיבייא ןיֵא רעד טרעוו'ס

 !ףוס רעד ןוא -- ןיא טרעוו שי

 .ףוס ןייק ָאטשינ

 קיטכעדרַאֿפ דרע רעד ןוא סָאזנייא ןוא ךיוה

 פרעס רענעדלַאג-לקנוט
 !טינש ץ'כַאנ גנַאל ןיוש רעדלעפ רעביא
 .דרע רעד וטסיב קיטכעדרַאֿפ

 .ךיד טלאה סָאו טנַאה יד טשינ טעז יִז

 !ןדיינש וטסמוק דלעפ ַא רַאֿפ סָאוװ
 ,ןדייל טינ ךיד ןַאק רענעקַָארשרעד ַא טנוה ַא

 ךיד טלַאפאב

 .ליב ןשידרע ןזייב טימ

 -- ןטינשעג ןיוש דרע יד טָאה טינש ויא

 ליוו סָאוװ

 !למיה רעד ןדיינש

 פרעס רענעדלָאג-לקנוט
 !טינש ן'כַאנ גנַאל ןיוש רעדלעפ רעביא

 קיטכעדרַאפ דרע רעד ןוא סָאזנייא ןוא ךיוה
 -- דיי רעד יו ױזַא
 קיטכעדרַאֿפ דרע רעד ןוא סָאזנייא ןוא ךיוה
 -- רעקלעפ יד רעביא לארשי יוװ

 .רעקלעפ יד ןופ רעדלעפ עטסוּפ יד

 טכַאנרַאפ רעשיטָאטשרעטניה

 ןסַאלברַאפ ברעמ ןיא

 .ןסַאּפ ענעשזנַארָא

 יו זיא טנווַא רעד

 .ירֿפרַאפ רעליק ַא

 יד ףיוא טרעמעד ליטש

 .ןסַאג עשיטַאטשרעטניה



 255 1 ןֿפױרַא יד וצ ןּפָארַא יד ןופ

 -- ןסמיזג ןוא רעטסנעפ ןוא

 ןסניּפשעג ןיא טבעוורַאפ

 .סנירג ןכעליולב ןופ

 סניּפשעג סָאד טרַאצ יו

 !ןסנירג עכעליולב ןוֿפ

 ןעניּפש סנטָאש-טכַאנרַאֿפ
 .ןעניגַאב סענירג ַא

 ,סנטָאש יד ןשיווצ ןוא
 ,ןסנַארט ןופ ןטספיט ןיא
 לירדַאק ַא טניוו טצנַאט
 -- ליטש:קידשיטייצרַאפ

 .ןסנאוינ ןופ צנַאט ַא

 ןוא טכַאנרַאפ טימ טגָאטרַאֿפ'ס
 ןטרַאצ טימ טקיטכַאנרַאֿפס
 רעד טרַאצ זיא'ס ןוא ,גָאטרַאפ
 ,רעטרַאגעג רעד שוק
 ןץיסנקירַאֿפ ךיז טוט'ס ןעוו
 -- -- ירפ ן'טימ טעּפש יד

 יד רעביא טנַאּפש טָאג
 .ןסַאג עשיטָאטשרעטניה

 ףָאלש

 רעגעלעג ןיימ ףיוא טיײײצטכַאנ

 .רעניי א רעדיוו טסיב :ךיא רעלק

 ןכירקראפ ןָאטעג רעדיוו טָאה'ס
 רענייב לקעז קיצנייא ןַא ןיא
 .ןכיא לדניזעג ענדָאמ ןייד

 ןסעזעג עפַאק ןיא -- ךיא ןייא

 רעמייר ןוא רעזָארּפ ןשיווצ

 ,רעטיג ס'נויבא-ךלמ ןופ

 ,רמאמ ַא טסַאפרַאֿפ -- רעטייווצ ַא

 .רעטירד ַא -- ןָאטעג הליפת

 רעטרעפ רעד זיא שואי ןיא
 ,ןלעב א ןעוועג ןברַאטש
 ,רעטרעוו טימ טליּפשעג -- רעטפניפ רעד
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 ןלַאפעג צץעגרע זיא ףיט ןוא
 .רעטרעלקרַאֿפ ַא ,רעטסקעז רעד

 ןכיא עלַא יד טָאה רעוו

 ,רעגערט רעקנילפ ַא יוו טּפַאכעג

 ,עציילּפ רעד רעביא ןפרַאוורַאפ

 !רעגעלעג ןייא ףיוא ןפרַָאוװועג

 -- סע גערפ ךיא ןוא יױזַא גיל ךיא

 .ןסיוטש ךיז ןעמענ ייֵז :עז טשרע

 ןּפוטש טמענ ןטייווצ סםעד ךיא ןייא

 ,ןסיורג םעד ןיירַא ךייט-ףָאלש ןיא

 .ןּפוש עלעקנוט טימ טצנַאלג סָאוװ

 ...ןעמיווש ייז ...ןײרַא ןלַאֿפ ייז
 ?ןכיא ריא ,ןיהואוו ,ןיהואוו
 טרעדנואווַאב צרַאוװש ןוא קידייל
 ןכיג םעד ןרעייז םיווש םעד
 .ךייט-ףָאלש ןופ גערב םייב לקעז סָאד

 ןקז ַא ןוֿפ טעוקעס

 :טיוט ץ'רַאפ ארומ ןבָאה עטלַא זַא ,שלַאפ זיא'ס
 .ןריובעג יינ ַא רַאפ ארומ ןבָאה ייֵז

 ,רעקירעי-קיסיירד-ןוא-עכעלטע ,ךיא
 ךייר יד טרעהעגרעטנוא ןרעגמוא בָאה
 ;ןילַא ךיז וצ ןקז ַא םענייא ןופ

 !ןייג טשינ ךיז טליוו ןיירַא טכַארט ןיא קירוצ ,ךע

 !ןייג טשינ ךיז טליוו קירוצ
 -- -- ןורא ןוא היול טימ ליֿפש יד וצרעד ךָאנ ןוא

 ,ןייטש ַא יוװ ,םינּפ ןייז ןוא -- טרעמעדעג דנילב טָאה'ס
 .ןרָאלק-טשינ םעד ללח ןיא טנכייצעג ברַאה ךיז טָאה

 ןיילַא ךיז וצ טצכערקעג ןקז רעד טָאה רעווש

 .ןרָאי ענייז ןופ אכערק-ןפַאלקש ןדימ םעד

 טסייג רעטקישעגסיױרַאֿפ

 .רעדיל טימ ךוב ַא רעביא לוטשגיל ןיא

 .רעטילבעצ א סיוב ַא -- רעביאנגעק

 .ןוז ןיא ךיז טגיוו עליוו יד
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 .רעטיצ ךיא ןוא גנע רימ טרעוו לָאמַאטימ
 זדלַאה ןיימ םורַא ןעמיווש סע

 .רעטיוועג טנעַאנ ַא ןופ סערַאמכ

 !רעוו !סָאװ

 .רעווש ןוא קיקעלפ טלקנוט ןירג סָאד

 טייג ןענַאװ ןופ
 :עטכירעג-טשינ סָאד ,עקיּפעלק סָאד
 טייהרעדנילב ןעמָארטש סָאװ
 !עטכידעג ,עקיֿפעלש ,עקירעדינ ןלעוו
 :טיירגעג טרעוו סָאװ
 !דרע'רד ףיוא -- ךוב סָאד ןוא

 .ֿפָאק סעד סיוא יירד ,ףיוא גנירֿפש'כ
 !טרַאּפשרַאפ גָאט ןצנַאג ַא טציז סָאװ ,ענעגושמ יד
 סיר ַא ןבעגעג ךיז טָאה יז
 ,סיפ ענעגושמ עלָאמש ףיוא
 ,טפיול ,רימ וצ טפיול ןוא
 -- טדער ,רימ וצ טדער ןוא
 יז ליוו סָאװ

 .סיור ָאֿפ טקישעג יז טָאה טסייג ןקנַארק ריא
 ,בייל ןשָאלעגסיוא ריא רימ רַאפ טייטש ןיוש ןוא
 ,זיוה ןטלָאשרַאפ ַא ןופ ןיאור ַא
 טייהרענעגושמ
 ,דייר עכיג ןופ סבעווניּפש ַא יז טניּפש
 .ןיּפש יד
 ,ןיִז ןיימ טקניז צעגרע
 -- ןיז ןיימ טקניז

 ןקעלפ עקיגיוא טימ קעדעווַאּפ ַא יו ןוא
 ,רימ סורַא ןירג סָאד טלקנוט
 -- -- ןירג סָאד טלקנוט

 ןפערט םעלַא טימ צלַא ךיז זומ ץעגרע

 .ןפערט םעלַא טימ צלַא ךיז זומ צעגרע
 ,דנַאל ַא ןוא ןייז טייצ ַא זומ ץעגרע
 ,ןפע ןַא טנעוו יד ךיז ןעוט סע ואוו
 טנַאה יד ךיז ןטלעוו ןביג סע ואוו
 .טנַאקַאב ןרעדנַא ן'טימ לרוג ןייא טרעוו'ס ןוא
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 ןענערבעצ צלַא רעדיוו ךיז זומ צעגרע

 .טשעלרַאפ רעטשרעטנוא רעד טניוו רעד סָאװ
 .ןענעקַאב ןעמעלַא טימ צלַא ךיז זומ ץעגרע

 .טשיעב ן'טימ ןפערט יקסוװועיַָאטסָאד ךיז זומ'ס

 אינסכא רעד ןיא ,טרָאד ןעשזדנַאלברַאפ טלָאוװעג טלָאוו'כ
 ,ףוס-לכיףוס ןסיורג םעד ןופ
 וװַאיװַאלַאס רימידַאלוװ ןוא יָאטסלָאט ואוו
 . אינתה-לעב םעד ןפערטנַא ןלעוו

 עשטינ ךיז טעוו ץַארטסוטַארַאז וצ געוו ןייז ףיוא
 :דיי ןקיד'תילט ַא רַאפ ןטלַאהרַאֿפ

 .ועשטידרַאב ןופ קחצי-יול
 דיל א םיא ןעגניז טעוו דיי רעד ןוא
 .אוצינ ןייז ןייז-הלעמ טעוו ןוא

 ,ןפערט וליפא ןָאק'ס

 ס'רמש רוחב-הבישי רעטלּפוטשעג רעד זַא

 שיילפ-ןוא-טיוה ןעמוקַאב לָאז

 .ןיפ ע ר ג רעד טימ ןריצַאּפש ךיז ןזָאל ןוא

 .ןפערט סעלַא טימ צלַא ךיז זומ צעגרע

 טנוה ַא

 ,עגר ַא טקוקעגנָא ךימ טָאה בלכ רעסיורג רעד
 ,ן'פוס-ןיא יד ןיא ,לָאמַא זַא ,ךיז טנַאמרעד
 ,ןפָאלרַאפ זנוא ןשיווצ סעּפע זיא
 ,רימ ףיוא טצנַאטעגפױרַא קיד'המקנ טָאה רע ןוא
 .ןפָארטשַאב וצ ךימ

 .תושר ןייק ןגָארקעג טשינ ,םינּפא ,טָאה רע רָאנ
 :סופ םייב טּפַאכעגנָא סיא טָאה ,טשינ ןעק ךיא סָאװ ,חוכ ַא
 !טשינ סייה ךיא !ּפָא םיא (ָאל

 .קעווַא זיא ןוא קע םעד טזָאלעגּפָארַא רע טָאה
 | דניק ןריולרַאפ ַא יו
 טניה וליפא :טקוקעגכָאנ םיא ךיא בָאה
 רימ ןגעוו ןסייוו
 .טשינ סייוו ךיא סָאװ ,ןכַאז עטייוו

162 
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 טכירַאב

 .ןביז רָאי ַא ןייז טלַא טנַאקעג טלָאמעד בָאה'כ
 .לוק עקיד'ארומ סָאד טציא זיב רעה'כ ןוא
 .ענליוו ןיא ןעוועג זיא'ס .הריד יד טציא זיב קנעדעג'כ
 .ףיוה רעד ןעזעגסיוא םענורב ַא יו טָאה'ס

 ן'העש עטמיטשַאב ןיא ןוא ךָאוו ןיא טכענ עטמיטשַאב

 .לוק עקיד'ארומ סָאד ,לוק סָאד ןליוהפיוא טגעלפ

 ,ןעָארק ןופ שינעקַארק סָאד םיא ןיא ןעוועג

 ,לוע ןטסרעווש רעטנוא ןופ אכערק רעטסקנַארק רעד

 ,רעקיטשרעד רענעגייא ןייז זיא סָאוװ ,ןטקיטשרעד ַא ןופ ןייּפ יד

 ,רעקיטש ףיוא טקַאהעצ טרעוו סָאוו ,בייל א ןופ םנהיג'ס

 -- ןבירעצ טרעוו סָאו ,שיילפ ןקידעבעל ןופ ליורג רעד

 רעיוא ןיא םורַא רימ טלגָאװ סָאװ ,ךָאנ סעּפע ןוא

 .ןבירשַאב ןייז טשינ ןָאק ןוא

 ,ןביז רָאי ַא ןייז טלַא טנָאקעג טלָאמעד בָאה'כ

 לוק סָאד ןליוהפיוא טגעלפ רעמיצפָאלש ןופ טנַאוװ רעד ןיא ןעוו

 .'העש עטמיטשַאב ןיא ןוא ךָאוו ןיא טכענ עטמיטשַאב

 ,ןַאמרעד ַא ךיז ביג ךיא רָאנ יו ,טציא זיב רימ ןיא טליוה'ס ןוא

 ןָא תורוש יד ףרַאוו'כ ןעוו ,דניצַא טלַאק רימ טרעוו'ס ןוא

 .ןועגש וצ טנעַאנ ןוא ןילַא ךיז רַאֿפ קערש ןיא

 ןברָאטשעג רעמיצפַאלש ןיא זיא סע :טלייצרעד טָאה עמ

 ,ןקז רעגרַאק ַא ,רעקיכָאמ ַא לָאמַא
 .ןגרָאברַאפ טזויומרעדעלפעג ַאד םירדח יד ןיא טָאה סָאװ
 :ןגרַאװרעד םיא ןעמ טָאה רעדָא !ןברָאטשעג
 !ןסיוװ ןעמ ןָאק סָאוװ -- -- -- טסואוועג טשינ רענייק טָאה'ס
 -- ןסיש לָאמנייא טשינ טוואורּפעג טנַאוװ רעד ןיא טָאה'מ
 .לוק עקיד'ארומ סָאד ט'לוק'עג טָאה רעדיוו רָאנ
 :(רעכיב טנעיילעג ךַאד בָאה'כ) ןיײטשרַאֿפ אלַא ךיא ןָאק טציא
 .ןעניפעג ךיז םוידעמ ַא טנָאקעג זיוה םענעי ןיא טָאה סע

 ?ןיינ ,סָאו .לדיימטסניד'ס :ןגָאז רימָאל טָא

 ,ןיגטנַא ליוו יִז -- קערש עזייב ןיימ ,קערש ןיימ

 .ןענירטנַא זיומ ַא יו רעטרעוו ןופ ךָאל ןיא

 טרעהעג לוק צנעי טרָאפ ךָאד בָאה'כ .טשינ טפלעה'ס רָאנ

 ,דרע רעד טָא ףיוא ,טלעוו רעד טָא ףיוא טכענ ןיא

 ,ןַארַאפ דרע'רד ףיוא זיא סָאװ ,טָאטש ַא ןיא ןוא

 ,ןַאד יו לוק'ס טבעל -- ךיז טימ ביילב ךיא ןעוו ןוא

 ןייג טשינ לָאז'כ ואוו .טכענ עסייוו ענעי ןיא
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 ןעמוק וצ טיירג זיא -- ןָאט טשינ לָאז ךיא סָאװ ןוא
 ,ןעמונרַאפ רָאלק סע בָאה'כ סָאװ ,רימ וצ לוק צנעי
 .ןיינ יצ ,ליוו ךיא יצ -- ךיא זומ ןביולג ןוא
 ןענַארַאפ זיא'ס זַא ,לוק סָאד טמוק'ס ןעוו ,סייוו'כ ןוא
 ,הטרח ַאזַא ,ַאזַא ףָארטש ַא ,ַאזַא דניז ַא
 .ןענַאטיט טשינ ןעײטשַאב ייז ןגעק סָאװ

 ,טנַאװ רעד ןיא ןקעטש טביילב רערעטסניפ רעד :סייוו ךיא

 ,טנַאה ענעגייא ןייז טָאה טרעיומעגפיוא סָאװ
 ,תורוד ךָאנ עקינרָאצ תורוד ,תורוד ןוא
 ,סרוד טרָאד ןײלַא ךיז ,ןברק רעד ,רע זיא
 .ס'הרוחש-הרמ עדנילב ןופ טלעטשעגמורַא

 הנוז יד יו ןוא רענעגושמ רעד יווװ

 .ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 .ןגער ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס

 ןגעלעג זיא סַאג יד
 .ןעגנַאפעג למיה םייב

 גָאר ַא ןופ
 ,דיומ ַא ןפיולוצ ןעמוקעג זיא
 .ןריויעצ ןוא טציהעצ
 .קָאלג רענעשעמ רעניילק ַא יו ,טלקָאשעג ךיז טָאה ּפָאק ריא

 ןריולרַאפ יז טַאה קידנפיול
 .ךוש ןטמירקעגסיוא ןַא

 ןעגנוזעג טָאה יז
 ,ךוט ץרעטנוא ןופ
 .ןעגנול לסיב טצעל ַא טימ ןעגנוזעג

 ,דייר עטסניימעג טימ ןוא ,ןעגנוזעג דיל-ןסַאג ַא
 ,דיירפ רעטסנייר רעד טימ ןוא ,ַאזַא דיירפ ַא טימ ןוא

 -- ןפָא ןפיל יד
 . . . ןפָאלעג ,ןֿפָאלעג ןוא

 .ןעגנַאגעג רעטייוו ןיב'כ
 ןדליגַאב ייז טלָאוו'ס יו ,לכיימש ַא טימ
 ןעגנַאהעג ןביוא ןענעז ,ןוז ענעריובעג-טשינכָאנ ַא

 .ןדליש
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 ,דיי רעטרעביושעצ ַא
 ,ןטָאש רעקיסיפייווצ רערַאד ַא
 ,טילב לופ גייווצ ַא יו ,ךעליולב-סייוו דרָאב ַא טימ
 ,ןטק-תילט ןעטקעטשעגסױרַא ןַא טימ
 ,טגָאיעג ךעלגניי ןופ ,ןפָאלעג זיא

 .סַאב ַא טימ ןעגנוזעגפיוא סילהת ןוֿפ סיקוסּפ טָאה ןוא

 סַאג יד טָאה'ס
 ,ןרעה טלעטשעגפיוא ךיז

 ,ףרוטמ ַא דיי ַא טגניז סע סָאװ
 .ןרעטש סםענרענייטש םוצ רעגניפ ַא ןגָארטעגוצ

 .ןעגנַאגעג רעטייוו ןיב'כ

 ןגעלעג זיא סַאג יד
 ןגער ץ'כָאנ

 .ןעגנַאפעג למיה םייב

 ןעגנילק עשידרעווש ןופ קנַאלבעג ןוא גנַאלק טימ
 ,ןעגנילק ןעמונעג רימ ןיא טײקרָאלק ַא טָאה

 ,עניױזַא טײקרָאלק ַא

 :ןפיורשרַאפ טולב ןטספיט ןיא ךיז טוט סָאוװ

 הנוז יד יוװ ןוא רענעגושמ רעד יווװ

 ךיש עטמירקעגסיוא יד ןיא

 -- ךיג ףיוא ןפיולכרוד ןרָאי לסיב'ס וטסלָאז

 .ןפיול ן'תעב ןעגניז ןוא

1928 

 סנַארט

 .ןגָארטעצ טקוק ערטקעלע .ןצענעג ןטעּפַאט
 .ןציז ןבילבעג ןיב ךיא ...טכַאנ רעד ןיא ןיוש טעּפש
 ןגָארטרַאפ ךיז טימ טייוו ןוא טסעג יד ןענעז קעװַא
 .ןציוו ןוא ץ'תוליכר ,רוטַארעטיל ןגעוו דייר

 .קַארפ ןיא ןוא ךיש-קַאל ןיא שטנעמ ַא .רענייא ךיא--טשרעוצ
 רעמַאק רעד ןיא ןבענרעד .זיוה ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 קַאט-ןוא-קיט ס'רעגייז םעד .יורפ ןיימ ןפָאלשעג זיא
 .רעמַאה סעניילק ַא טימ יוװ טייצ יד טּפַאלקעגסיױא טָאה

 .רעביאנגעק ךיז טצעזעג .רע טייוו צ רעד ןיירַא -- ךָאנרעד
 .לבעווש ןופ ןוא ןירג-סי ןופ שימעג ַא -- ןגיוא
 ,לבעמ'ס ךיִז טצנַאלגעצ טָאה טכוב-םי עטייוו ַא יו
 .רוביד ןייז טכליהעגפיוא טָאה -- ",קור ,לבעמ ,ךיז קור
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 !רעטיירב ,רעטייוו ךיז טקורעצ !יעה !סילכ ,ךיז טקור ,
 ...לָאמש ןוא ךעלרעדיוש זיא'ס . ..גנע זיא'ס . . .גנע זיא רימ

 . . . לָאמוצ ןעמעטַא טשינ ןַאק ךיא . . . טפול יד יילב
 ,טייג טָאג :טגָאז'מ ...ןעז טשינ ןַאק ,טשינ ןַאק ךיא

 :רע טייג ואוו --

 -- !רעכערברַאפ יד עצרַאוװש ןלעצ ןיא טציא ןרעלק סָאװ,,
 ןיא עקנַארק ןעמ טזייוו סָאװ -- .טגערפעג רע טָאה

 . ...?רעלעטיֿפש

 . ...רעלעק ַא ןיא ס'ריא דניק סָאד טגרַאוו רשפא עמַאמ ַא
 ...רעכעד ףיוא סרעטָאקיגָאלק טימ סםוא ןעלדנַאו תומשנ

 !ןילטייצ רעה ,ָאד ריא טוט סָאװ !ןיילַא ריא ןוא !ריא ןוא
 -- "הפורת ַא ףיוא :ןגָאז טסלָאז !ָאטשינ ,ָאטשינ !טָאג ,הֵא
 ןטייווצ םעד טקוקעגנָא טָאה ,קַארפ ןיא סָאװ ,רעטשרע רעד
 .אפוג ךיז םיא ןיא טנעקרעד :טנעקרעד -- לָאמַאטימ ןוא

 .רע טי ר ד רעד ןיוש ןסעזעג זיא--טנעקרעד טָאה רע יו ןוא
 .לגיּפש ןיא טכַאלעגניירַא ,ךוב ַא טשימעג טָאה רע

 ןוגינ ַא טּפַאלקעגסיוא רעגניפ עלענש ,עלעה טימ

 .רעטיב טלקַאשעג ּפעק יד ייווצ ןבָאה'ס ואוו ,שיט םייב

 ,רעייז ךיז טיירפעג ןוא ןגיוא עדייב טימ טשטנעבעג
 ןַאּפש ןקידנעגניז טימ ריט וצ קעוװַא ריט ןופ
 ןַאלעצרַאּפ ןופ טנוה םעד טעלגעג טנעה עטַאלג טימ
 .רעײטשרַאפ-אלַא ןַא ןופ ןעלכיימש טלכיימשעגסיוא ןוא

 ,רעמוטש רעד סַאג רעד וצ רעטצנעפ ןופ טקילבעגסױרַא
 | ,סנרעטמַאל יוװ ןגיוא סנעמיוק רעביא ןפרָאװרַאפ
 -- "ךיא םוק דלַאב ,טכַאנ עטוג ַא,, :טגָאזעג לָאמַאטימ ןוא
 .סנרעטש טימ ןוא סנטָאש טימ קעװַא טייוו צץעגרע ןוא

 ,ןעמואוושראפ זיא רעטירד רעד .ייווצ יד ןבָאה טרַאוועג

 ...ןכַאז עטייוו ידלַא וצ ,טעה ,ןסיורד םוצ קעווַא

 ,ןעמוקעג זיא רעטירד רעד .ּפַאלק ַא -- לָאמַאטימ ןוא

 - .ןכַאל ןעמונעג ליטש ןוא ייווצ יד טקוקעגנָא טָאה

 .רעכעד יד ףיוא ןכַאו םיכאלמ ,, :טגָאזעג ךָאנרעד
 -- הסיֿפת רעד ןיא רעדרעמ יד .טכיל -- סרעלעק עלַא ןיא
 .אתינורטמ יד טשוק ןקנַארק םעד .טָאג ןעעז ייז
 !רעכעה ךָאנ -- ךיוה סָאװ צלַא ןוא ,ךיוה זיא קירעדינ סָאװ
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 !ןרַאנ ייווצ עמערָא ,ריא ,פעק יד ףױרַא !ַאכ ,ַאכ

 !ןייגסיוא עדייב ָאד טעוו ריא . . . סָאג ןיא ןעוועג טשרע ןיב'כ

 :ןרהַא ,ריד ןיא ןטירד םעד ,רימ וצ גיונ רעיוא ןייד

 -- סנייא רָאנ ףוַאד'מ ,שטנעמ ,ןסיורד קיטכיל זיא'ס

 "!ןייגסיורַא
128 

 ילפייבראֿפ

 ,טרירעגנָא ךימ טָאה ,טרירעגנָא ךימ טָאה
 ,ןציז ןבילבעג קידנעהּפָא ןיב'כ ןעוו
 ,טייקידייל ןיימ ןיא קידנטרַאװ (ָאלטרָאװ
 .ןציה עסיורג ןיא דלעפ ַא יו

 טייקידייל ןיימ ןופ שינעפיט רעד וצ
 .טרעדינעג טשינ רעמע ןייק טָאה
 ,טליטשעגנייא ךיז טָאה טכעפעג-ןיינ-ןואדָאי
 .טרעדיוו-רעדיקעג רעמ טשינ טָאה'ס

 ,טלעטשעגּפָא ןטכַארט'ס ,טיירדעגפיוא טשינ טכיל'ס
 !טשינ רָאפ רעטייוו :ןגָאװ ַא יו
 ,טרירעגנָא ךימ טָאה ,טרירעגנָא ךימ טָאה
 .טשינרָאג רעמ ןוא -- רירנָא ןַא זיולב

 -- ןעוועג ילפ ַא זיא'ס ,ןעוועג ץילב ַא זיא'ס
 .ןענַאטשעג רימ ןיא צלַא זיא'ס שטָאכ

 -- ןעוועג יז זיא סָאד ,ןעוועג יז זיא סָאד

 ?ןענַאוו ןופ זיי זיא ר עוו רעבָא

 ,טרירעגנָא ךימ טָאה ,טרירעגנָא ךימ טָאה
 .ןציז ןבילבעג קידנעהּפָא ןיב'כ ןעוו
 ,רימ ךרוד ךרודַא זיא ,רימ ךרוד ךרודַא זיא
 .ןציּפש עצרַאוװש ךרוד טניױװ:טנווָא ןַא יו

 בורכ ַא

 טרעלטסניק ןוא טמוק טניװ:טכַאנרַאֿפ רעד ןעוו
 ןצַאלַאּפ ףיוא למיה ןיא טלעטש ןוא
 ןשָאלרַאפ צֹלַא סָאד טרעוו םיצולּפ ןוא
 ;ןצַאלּפ טוט ןָאלַאב-ןוז רעטיור ןוא
 ןרעה וצ ןרעיוא טנפע'ס ןעוו
 ןצפיז תוחיר-ןטרָאג עדימ יו
 ,טייקליטש יד ,ענעגנַאפעג סיגָאט םעד
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 ןןסטפירשעג יו סנעטָאש טנעייל ןוא

 רוקמ םוצ קירוצ ןייג ןעמענ'ס ןעוו
 סינוגינ ענעפרַאוװעצ ס'טלעוו רעד
 סיוא זדלַאה םעד טיצ עטרעהרַאֿפ ַא ןוא
 -- ןסענורב ן'רעביא טרַאטש סָאװ ,גנַאטש יד
 ןדייר ס'נשטנעמ םעד טסייג םוצ ןָא טביוה
 ,רעטלעהַאב ַא ,רעליטש ַא בורכ ַא
 ,טפַאשגולק רעגולק-רעדנואוו ןופ בורכ ַא
 .רע טלעטש ןשינעטער עפיט ןוא

 ,ט'שודיח'רַאפ טסייג-ןשטנעמ רעד טרעה'ס ןוא
 ,ןדײשַאב יד טשינ סייוו ןוא טרעה רע
 רעדיוו סיא ןיא ךיז טדניצ קיצילב רָאנ
 .ןדע-ןג רענענורטנַא גנַאל ןייז

 ַאדעווגיר רעד ןופ

 ,ןייז סָאד טשינ ןוא ןעוועג טשינ ןייזמוא סָאד זיא ךָאנ

 .ןביוא גנוטיירּפש-למיה טשינ ,גנוטיירפש-טפול טשינ

 אצענערג ריא רעוו ןוא טכַאװַאב טלעוו יד טָאה רעוו

 !טנורג סי ואוו ,ןעוועג םי זיא ואוו !טנכייצעג

 ,טיוטמוא טשינ ךיוא ןוא ןעוועג טשינ ךָאנ טיוט זיא'ס
 ,םעטָא זיולב ,ןעוועג-ןַארַאפ טשינ ךָאנ טכַאנ זיא'ס
 .רעמ טשינרָאג ןוא -- רָאנ סקיטשרע-רוא

 ,טּפַאטעג ךָאנ ןגעוו טָאה שינעשזדנַאלב עדנילב
 .עקילָאט סָאד ןוא עכיוה סָאד ןעוועג ךָאנ זיא סנייא
 ןקינערב קיטייו ןופ קורד טָאה לָאמַאטימ

 ,עטלגיזרַאפ סָאד ןכָארבעגפיוא
 .עקילַאש סָאד ןָאטעג-טלַאּפש ַא

 ,עביל יד סױרַא זיא עקידנר עוו יד ןופ עטשרע יד

 .ןסיוו סעד ןופ רענרעק יד סיוא צָארּֿפש-רוא
 צרַאה ס'נשטנעמ ַא ןופ ןעקנַאדעג יד ןיא
 רעסייוו יד טקעדעגפיוא רעטעּפש ןבָאה
 ,ןייזמוא םענופ ןעלצרַאוװ

 .עביל רעד וצ ןריפ סָאװ

 -- רעסייוו יד
 !ןטנוא סָאװ ןוא ןביוא ןענופעג ייז ןבָאה סָאװ
 ,עקינַארַאּפ ןיוש ךָאד ,עקימיוק-סיוק ןעגנוצָארּפש
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 ,ענעגנורדעגרעפא ןיוש ןעגנַארד
 ,טייקינייווצ יד -- ךיוה רעד ןיא
 .טייקיטסבלעז -- רעדינ רעד ןיא

 ?ןעמונַאב גנובייהנָא ס'בײהנָא טָאה רעבָא רעוו
 רעטעג יד ןיילַא
 .ןעמוקעג טשרע רעטעּפש ןענעז
 ?ןעמונַאב גנובייהנָא ס'בייהנָא טָאה רעוו
 !טנעקרעד שינערוא-רוא טָאה רעוו
 ,הריצי יד ןפורעגרעּפַא טָאה סָאװ ,רע
 למיה ןטסכעה ןופ ןטייקלעה טימ טָאה סָאװ ,רע
 ,עריא ןעלגיּפש יד ןיא טלגיּפשעג ךיז
 -- טכַאדעגסױרַא ךיז ןופ טלעוו יד טָאה סָאװ ,רע
 !סייוו רע
 .טשינ רשפא ןוא -- סייוו רע
 ,עלַא ןטייז-ענעי ןופ טייז-רענעי ןופ זיא סָאװ ,רע לייוו
 .ןסיוו ןופ אוחמ ךיוא זיא
 זןסילשרַאפ ךיז ןסיוו םעניא רע ןָאק יו

| 1036 

 טכאנראֿפ שטנעמ ַא

 א

 ֿפַאק ןיימ לָאז סע זַא ,גנוי וצ ךָאנ ןיב ךיא
 ,ןגיינ ךיז ףָאלש ןטצעל םוצ

 ,סלַאטנעמיטנעס ַא לדיל ַא טמוק'ס רָאנ
 ,סלַאוו רעטלַא ןַא יו

 :ןגיילרַאֿפ רימ ףיוא ךיז טוט ןוא
 ןייג ןפָאלש ןזומ רעדניק,
 ."ןייגרעטנוא טוט ןוז יד ןעוו

 ,דנַאלב ןוא ןיילק ,עלעגניי ןיימ ןעוו

 ,רעמיצ ןקיאייברעד ןיא טנייוו

 ףַאלש םוצ םיא טגניווצ עמַאמ יד םירָאװ

 ,רעמיווש עצרַאוװש יד :טעז רע)

 -- (גערב םוצ לענש ןרעדור ,סנטָאש יד

 ,קערש ענעגייא ןיימ זיא קערש ןייז :ךיא סייוו

 למיה ןקיטכַאנרַאֿפ ןגעק ןוא

 ,סױוַא תובשחמ ןופ רימ ךיא םורב

 :למיוועג דימ ַא ןעלמיוו סָאוװ
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 ,ןייג ןפָאלש ןזומ רעדניק,
 ."ןייגרעטנוא טוט ןוז יד ןעוו

 ,טכַאנ רעד רַאֿפ ארומ טָאה דניק ַא

 .ןפָא ןגיוא יד ןטלַאה ליוו'ס

 ,ןייג ןפָאלש טשינ ןליוו רעדניק

 ןפַאזָאליפ יד ןעגניז'ס ןוא

 -- ןכב"רשאב זַא ,דיל עקיבייא סָאד

 :ןייוועג ןייק ןפלעה טשינ טעוו ַָאד

 .ןייטשרַאפ ףרַאד עמ ןוא צעזעג צלַא זיא'ס

 ףוס רעבלעז רעד ןוא -- דניק סָאד ןייא טפָאלש

 .ףָאזָאליפ םעד ,םיא ףיוא ךיוא טמוק

 ףורַא ןרעטש יד וצ גיוא סָאד ביוה'כ :טפערט'ס רָאנ
 -- ןטכַאוט ןיימ ןוא קערש ןיימ ןטימ ןיא
 ,דיל רעדנַא ןַא רימ ךיז טרעהרעד
 ,דיל רעדנַא ןַא
 :ןותחת-םלוע םעד רַאֿפ טסיירט ַא

 -- ןייג ןפָאלש ןזומ רעדניק,
 ןףיוא רעדיוו ןעייטש ייֵז רָאנ
 ,ןייגרעטנוא ןזומ ןענו
 .ףיוא רעדיוו ןעייג ייז רָאְנ
 :ןקערש טשינ ןענוז ןוא רעדניק ךיז ןלָאז

 ."ןקע טשינ ךיז ןָאק ןבעל סָאד

 ב

 ,טכַאנרַאפ ךיא ךַאמ שפנה-ןובשח ַא

 .טכַאמרַאֿפ ןרעוו ןטייקטייוו יד רעדייא

 ,ןעגנוזעג ןוז רעד וצ טָאה סָאו ,רעסַאוו סָאד
 .ןעגנודרַאֿפ טכענק םוצ רענלימ םייב ְךיִז טָאה

 ,טניוו רעד זיא קעווַא רעמזעלק הרבח וצ

 :טנירגעג ןרָאק רעד טָאה טסיזמוא טשינ ןוא

 .ןרָאק סעד ןופ ןרָאוװעג זיא טיורב

 ,ןרָאוװעג לבייוו ַא עשטירטַאעב זיא'ס ןוא
 -- ,דניק וצ ןעגנַאגעג עשטירטַאעב זיא'ס ןוא
 ,ןרָאוװעג טשינרָאג זיא סנייא ןוֿפ רָאנ ןוא

 :טניט אוח ,טשינרָאג
 .ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןבעל לסיב ןיימ ןופ
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 ֿג

 -- ,ןרָאוװעג טשינרָאג זיא ןבעל לסיב ןיימ ןוֿפ
 .וצ-טכאנרַאפ ךיז וצ ךיא דייר
 ױזַא טגָאז ןוא ה מ ש' יורפ ןָא טמוק
 ;( טכַאל בלַאה ןוא יז טנייוו בלַאה)

 ,דניירפ רעביל ןיימ ,טשינר ָא ג ןרעוו

 .ןכַאז עניילק יד ןופ טשינ זיא

 -- ןוֿפרעד טכַאמ ןעמ סָאװ ,רָאנ ךיז טדנעוו סע

 !ןכַאמ טשינרָאג ןופ ךיז טזַאל ,יוא

 טכַאמעג טלעוו ַא טשינרָאג ןופ טָאה רַאה רעד
 ,ןביז לכה-ךס געט ןיא
 -- טכַאמעג טלעוו ַא טשינרָאג לָאמ ןביז ןופ
 .ןבילבעג זיא טשינרַאג רעד ןוא

 טניט לסיב סָאד זיולב ריד טרעטש סע

 -- ,ןלופ םעד וצ טשינרַאג סוצ

 ןיירַא ךיז טסיג ןעמ ןוא סיוא סע ןעמ טסיג ,ונ

 .ןלונ עלַא ןופ לונ ןיא

 -- טכַאנרַאֿפ טניוו םעד ןוֿפ טרָאוװ סָאד סענרַאפ

 :סע סייוו רע ןוא סע טגָאז רע

 ,טלעוו יד קידי'ניא ךָאנ צֹלַא זיא'ס

 .תישארב -- לָאמטסנעד יוװ טציא זיא'ס

 ױ

 ,ןרעל ברעמ ןופ ,קוק ברעמ םוצ
 :ןקָארשרעד ןילַא ךיז רַאֿפ טשינ רעוו ןוא
 .ןרעטש ןעמוק ןרעייפ ךָאנ

 ,טייקליטש עטצעל ןענייז ןרעטש ןוא
 טייקיצנייא רעטספיט ןופ ור ןוא
 .טייקליפ רעייז ריד ןָא טגָאז

 ,תוריפס ןעצ ןיא רענייא זיא טָאג יוו :
 ןַארַאֿפ טייקיצנייא זיא יֹױזַא
 .תוריתס ענייד עלַא ןיא

 ,סע ריּפשרעד -- עקיצנייא-טצעלי-רוא סָאד
 ,סע רילרַאפ -- עקיצנַאלג-קידלמעלפ סָאד
 ןרילרַאֿפ טוט ברעמ רעד יוװ טָא
 .ןרילָאק ךָאנ ןרילָאק
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 ה

 -- רעה ךיא

 :טדערעצ ךיז טָאה ןייטש ַא

 גיל ךיא,
 ךַאילש םייב

 ,ןײלַא
 ,ךאוו בלַאה ןוא קיֿפָאלש גלַאה

 ,טנירגרַאפ ,טצרַאוװשרַאֿפ

 טניוו ןוא

 ךימ ןסירג טזָאל

 ,ריא ןופ

 ,רעטייוו רעד

 זיור רעד

 .גרַאב ןופ

 סיוש ריא

 ,ירפ טפור ,טעּפש טפור

 -- ןייג ליוו'כ

 זיו רָאנ

 ...ןייטש ַא ןיב ךיא

 :ס'טפערט וצ:-טכַאנרַאֿפ

 למרומ ךיא

 אפעל רעצרַאוװש טימ

 ,ריא וצ

 .רעטייוו רעד

 -- רימ םורַא רָאנ

 ,רענעסָאלשעג טנוװָא

 ,ריר ַא ןָא
 ס'ברעמ םעד זיולב טנערב'ס

 .רעטייש רעטיור

 טעוו רעוו

 ןייטשרַאֿפ

 "?ןייטש ַא ןופ הליפת יד

 ט

 עקנָאל רעד ףיוא טנוװָא םעניורב ןטימ ןיא
 זָארג ןופ רעּפַא ּפָאק םעד טביוה
 דרעפ טעטנעּפעג ַא
 -- טרעלק ןוא
 ?סַאװ ןופ
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 .טנָאמרעד םיא ךיז טָאה סעּפע
 !סטייוו ַא ןבעל ַא
 !רעטייװ ַא טוט ַא
 .טנַאנ רעדיוו סע טרעוו עגר ַא

 !טָאטש ַא רשפא
 !טנעװ ,ןגיטש ,ןריט רשפא
 טָאטשנַא ןוא
 -- סיפ ייווצ עטשרעדָאפ יד
 -- -- -- !טנעה ייווצ

 -- טרעלקרַאפ ךיז עגר ַא

 ,זָארג םוצ ּפָאק רעדיוו ןוא
 .דרעפ רעדיוו ןוא

 ,דרע רעכלעוו ףיוא ,רוד ןכלעוו ןיא ,ואוו ןוא

 ,ןָאטנַא ןוא טלַאטשעג ַא רַאפ סָאװ ןיא

 ,דרעפ סע זיא רעטציא סָאוװ ,סָאד טעוו

 ןןַאט-ןַאמרעד ַא רעדיוו ךיז

 םולח ַא ןיב ךיא

 םולח-וצ רימ טמוק'ס ןוא
 -- רעטייווצ ַא םולח ַא
 .םולש ּפָא רימ טיג ןוא

 ריט ַא ןיב ךיא

 רועיש ַא ןָא סיורג ןוא

 ,עטייווצ יד ריט יד זיא

 .ריפ ךיא רעכלעוו וצ

 ח

 ,רעטיירק עקירעדינ ןטרַאװ םעטָא ןָא
 .רירַאב ס'טכַאנ ףיוא ייז ןטרַאו םעטָא ןָא
 -- רעטייר רעלוד ַא יו ןגָארטעג ךיז טָאה גָאט רעד
 ,ריט ס'רעקיש ןייז רַאפ רע זיא ןלַאפעג
 -- ןעניר ןטסגנַא יד ןוא רעביפ ןרעווש ןיא טגיל רע
 ןדָאב עקידרעייפ ַא
 ןעניאור יו ,ברעמ רעד םיא םורַא ןוא
 .טָאטש רעטנערברַאפ ַא ןופ
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 ןלָאש עליק ןיא קנַארטעג:-טכיל טימ רַאה רעד טעוװ דלַאב

 ,ףַאלש ןרָאוװעג זיא סָאװ ,טכענק םוצ סיױורַא

 ןלַאצַאב דלָאג-ןרעטש ןטסלעה טימ טעוװ ןוא

 .ףַאלקש ןדימ ןייז

 ט

 טכַארט ןוא ךיא קוק וצ-ברעמ

 ,טכַאנ רענעי ןופ

 קירוצ ייז טמענ ןוא יז טריובעג רעדניק סָאװ

 .גיוו רענרוּפרוּפ ריא ןיא

 ןציז ריד ןיא ףיט ,שינרעטסניפ ענרוּפרוּפ
 ,רעדיל יוװ ,רעדניק ענעברָאטשעג
 .טעַאּפ רעייז ףיוא ןטרַאוװ סָאװ

 ,סעמַאמ ףיוא ןטרַאוו ייֵז
 ,ןרעבעג ייֵז יינספיוא ןלעוו סָאװ
 ,ןצילב יו ןענעז ןוא
 .טעב ןיא ערַאמכ רעד ייב ליטש ךָאנ ןגיל סָאװ

 ט

 .גילפ ַַא ןופ קיזומ

 .םוא ךיז ןרעק סעדַאטס
 קירוצ ייג ךיא ךיוא
 .םוק ךיא ןענַאו ןופ ,טכַאנ רעד וצ

 ,טָאלגילָאּפ רעד ,לווייט רעד
 .טסַאלברַאֿפ ברעמ רעד ןטגייווש

 טָאג רעטוג רעד

 .טסַאג ןייז ,רימ רַאפ לָאמטכַאנ טיירגעגוצ ןיוש טָאה
 1936 ,רעמוז
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 ירד לײטּפָא-בוס

 גָאט רעד זיא ףיט :עמעַאֿפ יד ןוא דָאנג ןוֿפ ןעמולב

 ןגער ץרעטניה ןוז יד

 ,טייז רעקניל רעד ףיוא ףיוא ךיז טּפַאכ גָאט רעד
 .ןגער ןופ סָאנ רעגעלעג ַא ףיוא
 ,טײֿפש ןוא טצכערק סָאװ ,עטַָאלב ַא טנגעגַאב םיא

 ,טייל עטלַא ןופ צענעג רעטרַאה ַא
 .ןגערפ סָאװ ןגיוא ןוא טיירש סָאוװ טניוװ ַא

 ,קירטש עבָארג טימ טלטרַאגעגמורַא
 .רעגערט ַא גָאר םייב רעדינַא ךיז טלעטש
 קיזומ ירפ טכַאמ סעטַאמש ןיא שטנעמ ַא
 רעגערג רעטרַאה ַא יוװ .ףיוה ןרעטסניפ ַא ףיוא
 .טרעגערג ןוא ןטסַאק-ליּפש ןייז טרעֿפמילק

 טדניוװשרַאפ קיזומ יד ,קעװַא טייג רע
 ,טניר סָאװ ,ןגער ןיא
 .טרעגעלַאב ןגער ןופ ,טייטש רעגערט רעד ןוא

 .גָאר םייב רע טרַאװ ױזַא -- ֿפָאק ץפיוא קַאז ַא
 ןגָארט םיא טסייה ןוא םיא טגניד רעצימע טשרע
 גָאט רעד טמענ .לגיפש-טנַאװ ןסיורג ַא
 ןגָארטעצ ןקוק
 :גָארטעג ןייז ןוא רעגערט סםעד ףיוא
 -- ןקור ךיז שטנעמ רעד טוט טסַאל רעד רעטנוא

 ,ןקור ןייז ףיוא סָאװ ,לגיּפש םעד ןיא ןוא
 ,ןוז ַא טימ יַאמ ַא ֿפָא ךיִז טלגיּפש
 .ןגער א ןוא רעבַאטקָא זיא'ס שטָאכ

 ָארק עסַאנ ַא ט'שודח'עג ךיז ךיוה טָאה'ס
 :ןגערפ וצ ױזַא טגערפעג טָאה ןוא
 ,לגיּפש ןיא ןוז ַא ךיז טמענ ןענַאװ ןופ
 ,ָאטשינ יז זיא למיה ןיפיוא ןעוו
 !וגער ַא ןוא רעבָאטקָא זיא'ס ןעוו

 ןגיּפשעג לגיּפש םוצ עטָאלב יד טָאה'ס ןוא
 .ןגיל ַא זיא'ס זַא ,ןגירשעג טָאה ןוא
 :טגָאזעג תמא טָאה לגיּפש רעד רעבָא
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 .ןגעקטנַא ןעגנַאהעג ןוז-ַאמ ַַא םיא זיא'ס

 טגָאמרַאפ ןטסנברַאה ןופ רעטסיורג רעד סירָאװ

 ,ןגער ןופ ןצענ רעטניה טיַאמ סָאוװ ,ןוז ַא

 ,ןופרעד ןעמוק סרעדנואוו עלַא ןוא

 .ןוז ַא ָאד זיא ןגער םעד רעטניה סָאװ

 טונימ רעד ןיא ןײזנעמַאזוצ

 ןטימניא ּפָא לעטש'כ ;ןָא ךימ טקוק רעמיצ ןיימ
 ,טנַאֿפשעג זעוורענ בָאה ךיא סָאװ ,ןענַאֿפש סָאד
 גנוקעדטנַא יד ךימ טדנעלב סע .טפעלֿפעג ייטש ןוא

 ,טנַאקַאב ױזַא רימ זיא סָאוװ ,סעּפע ןופ
 .ןקעדטנַא טזומעג יינסָאדנופ סע בָאה'כ זַא

 !קינַארַאפ ןיב ךיא .ָאד ןיב'כ -- .סיוא ךיא ףור -- ,ַאש
 !טנַאה רעד ייב ןייז-ןַארַאפ'ס ךיא בָאה טּפַאכעג
 ,םעלַא ןיא טבעוועגנייא ,ט'עגר ןבעל ןיימ

 טנַארַאפ ןוא -- ר ע דני צ ַא -- טציא ט'עגר סָאװ
 .םילגלג עטשרעביוא ןיא ייס ,ןטנוא ייס

 ,עגר רעד טָא ןופ סיוש ןיא ךיז ןפערט רימ
 -- "טָא םעד טָא ןופ צרַאה ןיא ךיז ןפערט רימ
 :ןייז-ןַארַאפ ןייא ןיא ןענעמאזוצ רימ ןוא
 ,טָאליּפ רעד -- ןקלָאװ ןיא ,ןָאטסנירֿפ ןיא ןייטשנייא

 .טָאג ןוא -- קרַאּפ ןיא דניק סָאד
1943 

 ָארק רעד וצ ךייר
 -- ,טרעיינ ןשינרעטסניפ ,ךשוח רָאנ :געט ןופ ףוס רעד

 !תמא זיא'ס ,ָארק ,תמא

 -- טרעייפ ןוא ףיוא טכילנוז טייג טכַאנ רעדעי ךָאנ זַא רַאנ

 ןתמא רעדנימ סע זיא

 ןַארק עקנַארק ,תמא רעדנימ סע !זיא

 -- ,ןעיײגרַאֿפ ייז זיב גנַאל יױִזַא דיײלק-יַאמ ןגָארט ןעיַאמ יד
 !תמא זיא'ס ,ָארק ,תמא

 -- ןעייגעצ ייז זיב גנַאל ױזַא ןעיינש ןעיינש יד זַא רַאנ
 !תמא רעדנימ סע זיא

 !ָארק עגולק ,תמא רעדנימ סע זיא

 -- ,עמָאל ןוא עטעקַאנ ןעייטש רעמייב ןעוו ,טייצ ַא טמוק סע

 !תמא זיא'ס ,ָארק ,תמא



 273 1 ןפױרַא יד וצ ןֿפָארַא יד ןוֿפ

 .המדקה ַא גנילירפ וצ רָאנ רעטניוו זיא -- ליוו ןעמ זָא רָאנ
 !תמא רעדנימ סע זיא

 ,רענױזַא טייקרעכיז טימ וטסעקַארק עשז-סָאװ
 ,תמא רעד ןעוועג טלָאװ קיגיוא-ןייא יוװ
 -- תמא רעד טַאהעג ייוו צ ןגיוא טשינ טלָאוו'ס יו
 ?ןגיוא עפיט ,עפיט ייווצ

 רעבירַא ןעמ טגנילק רעביאנגעק ןופ

 רעביאנגעק ןופ

 רעבירַא ןעמ טגנילק

 ,רעביטש יד ןיא זדנוא וצ

 .רעביטש יד ןיא זדנוא וצ

 רעביאנגעק םוצ

 רעביוא ןקוק
 עלַא רעטצנעפ יד

 .רעביטש ערעזדנוא ןופ

 ןעלגיר ערעזדנוא
 ,ןעלגילפ ךָאנ ןעיירש

 ןריט ערעזדנוא
 ,ןריטרעזעד ןליוו

 ,ןרילרַאפ ךיז ןליוו
 .ןרילרַאפ ךיז ןליוו

 ןפיול ערעזדנוא טנעוו יד

 ןלעוו ייז ןעוו ,געט וצ

 ,ןלעטשרַאֿפ ןרעהפיוא

 .ןלעטשרַאֿפ ןרעהפיוא

 ןלעווש ערעזדנוא

 ,ןלעבער ןענייז

 ,ןלעוו ןרעוו ןליוו

 .ןסיגעצ ךיז ןליוו

 רעסעלש ערעזדנוא
 :ןסיװ זדנוא ןזָאל
 ,ןסילשרַאֿפ טשינרָאג ןָאק'מ
 .ןסילשרַאפ טשינרָאג
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 קינווָאוו-דמל ַא

 ,קינווַאוװ-דמל ַא דיי א ךיז ט'מולח רימ

 ךרַאב ןייז .לביטש-דלַאוװו ַא ןיא רתסנ ַא

 געז יד טצנַאלג ענדָאמ .ךַאמ-דלַאוװ רענירג זיא

 :עטַאוװעקנעס יד טנעה עליטש ענייז ןיא

 ,ףױרַא ילפ ַא טגנַאלרעד יז ןוא טָא-טָא

 .הנבל ַא ןביוא טרעוו יז ןוא טָא-טָא

 ,םיא אוח ,טשינ רבח ןייק טָאה רתסנ רעד

 .טשינר ַאג םעד טפַאשַאב סָאו , ס ע 9 ע ןסיורג םעד

 ,רעמייב ןשיווצ ןטלַאהַאב ,לביטש-דלַאוװו ןייז

 ארַאה םעניא דוחי רעמייהעג ַא זיא

 טעז יִז סָאװ ,ןעמיורט :הריצי רעד ןופ

 ,ןליק םעד ןיא דמעה-יוט ןיא טּפַאלש יז תעשב

 ,סנקלָאוװ עריא ןדָאלַאב סָאוװ ,תובשחמ
 -- ,טניוו ריא ןיא ןעיירש סָאוװ ,ןעגנורעגַאב

 .ןוקית ַא ךיז לביטש ןופ לעווש סייב טכוז צלַא

 םורפ ןוא קיד'שפנ-ןובשח ךיז טגיוב'ס ,עז

 .תילט ץרעטנוא ךיי ַא יו ,לביטש סָאד

 -- סנדָאל ענייז ןיא טניוו ַא ןָא טּפַאלק גָאטרַאֿפ

 שמש רעליטש ַא זיא סע :טניוו ןייק טשינ ,ןיינ

 ,תומשנ .ןטשרעביוא סםעד ןופ ןיד-תיב ןופ

 ןטרַאװ ,ןציז ,העושי ַא ןפרַאד סָאװ

 .ךאד ן'פיוא לגייפ סעטַאשט עצרַאווש יוװ

 ,ליטש ןוא קירעדינ ןענייז רעטסנעפ יד

 .תמא רעד זיא סע ליטש ןוא קירעדינ יו

 ןישּפָא טשינ זיא סָאװ ,ץנַאלג ַא ייז ןיא טנירג סע

 ּפָא-טגָאלש סָאו ,רעמיש רעד זיא'ס :ןסיורד ןופ

 .ןצרַאה ס'לביטש םעד ןופ ,קיניײוועניא ןופ

 :ייװ טעזרעד רע ןעוו ןייטש טביילב רערעדנַאוו ַא

 ,ןעמַאמ רעד ןופ ,טייהדניק ןופ סםיא ךיז טכַארט סע

 .רעמ ַאטשינ זיא סָאוװ ,ץלַא ןופ ןוא תוליפת ןופ

 געוו ןץ'פיוא ןענייז תוליפת ענייז שטָאכ

 ,ןטעבעג יד ןופ רַאה ,ןופלדנס רש םוצ

 ,רעטנורַא פעק יד טימ ןעגנעה ןבילבעג

 ןעילפ ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא ייז טָאה'ס לייוו

 יינ סָאד ןופ רע טרעגַאב -- ,טנַאה ס'נטש םעד

 .לוכיבכ וצ תוליפת ענייז ןקיש וצ
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  הליפת ַא

 ןרילרַאפ זָאל טשינ הבית ס'המשנ רעד
 ןריפ סָאװ ,ןגעוו
 .לובמ ס'נבעל םעד ןטימ ןיא ריד וצ
 ,רהוצ ןיא ריא וצ ןעגנירד לָאז טכיל ןייד
 רעיול רעד ףיוא טגיל'ס ןעוו

 ,לבחמ רעד גנַאגרעטנוא ריא ףיוא טרַאװ ןוא

 ןטָארעג טשינ זַא ,ןטש םעד גָאירַאפ
 ,ןטש םעד ,םיא לָאז
 !רעסיוועג ן'רַאפ ןענעפע וצ הבית יד
 ,רעדנעש סםעד קעווַא טשינ ביג ןעלסילש יד
 :רעדנעלרַאֿפ ןזייב סעד

 .רעסילשרַאפ ריא -- וד ,רעסילשפיוא ריא וד ייז

 ,רעסערג צלַא ןסקַאוו סָאװ ,ןדניא רַאפ יִז סילשרַאֿפ

 רעסעלש יד ןפע ןוא

 .ןליטש םעד טררַא ןייד טכיירג יז ןעוו טשרע

 -- ןדייל עלַא ךַאנ -- ןטרָאד ריא טימ וט ןוא

 ,ןדײנשרַאֿפ דנוב ַא

 .ןיליפת יוװ ןָא ןגיוב-טכיל ןייד וט ןוא

 ,ןיליפת עלעה יד ןיא ְךיִז וצ הליפת וט
 ןליוו ןייד לָאז ןייז זַא
 .ץחנ טימ לָאמַא יװ דנוב םעד ןטיה וצ
 סע לָאז ןוא --- יײרפַאב סנסָאלשרַאפ ריא ןוא
 תולג ןופ סױרַא

 .ןכיוה ס'טררַא ףיוא זָארג ןיא ןצנַאט ןוא

 זָאעטָאּפַא

 ,סי םוצ גנַאגסיוא טימ תומשנ

 סאג עדעי רעייא !טעטשיטרַאּפ -- תומשנ

 סַאּפ ןקידנרירעמיש סעד טָאה

 .רעפיולטימ א רַאֿפ םי ןופ

 עטייוו-קי'מי יד עיניל יד

 .ןיורק ַא יו םורַא ךייא טמענ

 ,רעדנעל וצ ןפיש ןעייג ךייא ןופ

 .טקעדטנַא ןרעוו טשרע ןפרַאד סָאװ
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 ,טרַאקדנַאל רעד ףיוא ָאטשינ ןענייז סָאװ ,ןעלזדניא ןופ

 ,ךייא וצ םיחרוא ןעמוק
 ,ןטניוו עקידלזדניא ךיז טימ ןעגנערב

 ךייא ןיא ךיז ןפערט עקיד'מיקחרמ יד ןטניוו ענעי ןוא
 .תושבי ענעשַאלרַאֿפ ןופ ןטניוו טימ

 ףיונוצ ךיז ןעמוק ןטניוו-ןגעק
 .לַארּפרעדיװ ַא טימ רעדנַאנופ ךיז ןפיול ןוא

 ,סיוא ןכערב סמערוטש
 .ןענעק טעטש-טרַאּפ רָאנ סָאוװ ,סמערוטש

 !ןפָא קיביײא םי םוצ ,תומשנ
 ,טגירקעצ ןטייקטייוו טימ ןטײקטנָאנ ךיז ןבָאה ךייא ןיא
 .ןפָארטעג ךיז .ךייא ןיא

 ןפיול ערעייז ןגעוו יד -- עטרעומרַאֿפ תומשנ
 .רעמירק ןוא םורק
 קייפוס-ןָא ןוא ךיילג -- לעבָא ריא

 .סַאג עדעי ךייא ןיא טפיול
 ,טרָאו רעייא ןפערט צעגרע טשינ לָאז ןעמ ואוו

 רעמיש רעד ןופרעד גָאלש ַא טיג
 .סָאּפ ןקי'מי סעד ןופ

 ןסַאו עקיד'אבה-םלוע

 ,ןסַאג עטכַארטרַאפ טָאטש קע ךיז ןעיצ סע
 ,ןסַאפ ס'טָאג ןופ ןענייוו יוװ ור ךיז טסיג'ס ואוו
 ןסַאלב ןיא טקוקעגנייא ,סנעמיוק עקנַאלש ואוו

 ,ןסַאלעג ןרעכיור ,למיהיגָאטימרַאפ

 ןענַאד ןופ ןוא ןטרַָאד ןופ ךיז ןגיוו'ס ןוא
 .ןענַאװש יד יוו עסייוו ,ןכיור עכיוה יד
 ןענַאטשעג טלָאװ חבזמ ַא יוװ זיא סע
 .ןענַאפ יד ןופ תרוטק רעהפיוא ןָא טייג'ס ןוא

 ןקיּפ וטסעז רענרעק זיולב .טכַארטרַאפ צלַא זיא'ס
 ס'ארוב סעד טלָאװ סע יו ,ןביוט עיַאטס ַא
 .ןוקית ךָאנ ָאד תומשנ טקישעג לעּפַאבו

 ,ס'אבה:-םלוע ןופ ןייגוצ טניוו רעד טמוק ָאד
 ,תבש םעד ןופ ןוא -- ,קילעזטייל ןעלמערד סָאוװ
 .תורוא רעהַא רע טגנערב ,טשינ ףוס ןייק טָאה סָאװ
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 טייצ-טנווַא ןעגנַאטש-םענורב

 ,טייצ-טנווַא ןעגנַאטש-םענורב
 ,םילבוקמ ערַאד

 ,טגייווש סענורב רעד יוװ ןכרָאה
 .םולח ןיא יוװ ןכרָאה

 -- טייצ:טנווַא ןעגנַאטש-סענורב
 ןםיפוצרפ עלעקנוט

 ,קעװַא טלעוו רעביא ןקוק

 ,םיפוריצ ליטש ןכַאמ

 ךיז ןביוה ייז םוטש יוװ ,עז

 ,ןצרַאטש ייז רַאטש יוװ ןוא

 ךיז ןדיינש ייז צרַאוװש יוװו ןוא

 .ןצרַאה ס'טנווא םעד ןיא

 ,ייז ןעעז עטייוו ןכַאז
 .םולח ןיא יוװ ןעעֶז
 ,טייצ:-טנוװַא ןעגנַאטש-םענורב
 ,םילבוקמ ערַאד

 תולגתה

 ןעמיווש סע יוװ ,טײצ:טכַאנרַאפ ןעזעג וטסָאה
 ,ןענַאװש עקידנטכייל עטכייל יד
 גיוא ןייד ייז טימ ןעמואוושעג ןעוו זיא
 תןענַארַאפ-טשינ ןקילייה ַא סעּפע וצ

 ,רעטצנעפ עקידנטולב ןרָאֿפ וצ-ברעמ

 ,ךיז ןוז יד טצעז קירעדינ ,קירעדינ

 ,ףוס ןייק ָאטשינ ןוא ,טימ טמיווש צלַא ןוא
 ,ךיז-ןופ ךיז-טגעווַאב ןוא טמיווש ,ץלַא טמיווש סע

 ,עלַא ןופ שארב ליטש ןרָאפ ןענַאוװש יד
 .רעמיווש עקידנטכייל עטכייל יד

 -- ייז ןלָאשגָאוו ,ייז ןגעוו למיה םעד
 .רעמיש ןסייוו טימ לופ ןעלגילפ ףיוא

 ,טלעוו יד ליטש ןריפ ייז ,ןרָאֿפ ייֵז
 .סעילַאווכ יד םיוק ןרירַאב ,ןריֿפ
 דרע רעד ןופ ןגיוא עלעקנוט רַאֿפ
 .תולגתה ַא יו ףיוא ייז ןעייג
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 רעלטעב רעטנַאקַאבמוא

 ,טנַאו רעד ייב ןענַאטשעג
 ,םערוטש ן'תעב ן'והילא ייב יוו -- רַָאה יד
 ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא טשינ
 ןגיואוועג זיולב הליפת ַא
 -- ןֿפיל יד ןופ ןלָאש יד ףיוא

 ןגיולפעג םיא ןענייז ןביוט ןוא
 .ןגיוא יד ךרוד

 ,ןטעבעג רשפא םודס רַאֿפ
 .םהרבא לָאמַא יו

 .ןעז םיא ןעגנַאגעג רעדיוו -- סנגרָאמוצ
 .ןפָארטעג טשינ טנַאװ רעד ייב רעמ ןיוש םיא בָאה'כ
 !ןעוועג רע זיא רעוו
 .ןפָארטס עניימ ףיוא טציא זיב טלַאפ ןטָאש ןייז

 ןַאטנַאש
 יוו ןצרַאוװש ןייד
 ,ייזרַאֿפ ,טלַאהַאב
 סיא ףיוא לָאז ןוא
 .יינש ןביילק ךיז

 יינש ןביילק ךיז

 גנַאל רעטניוו ַא

 ,ילו סםעד ,םיא ןוא

 .קנַאלב ןקעדרַאֿפ

 זָאלב ַא טיג ןוא
 ,טניוו רעגנוי סי'טָאג
 זָאלג יו טצַאלּפ זייא
 ,טנירעצ יינש ןוא

 ןייז ליוו צלַא ןוא
 -- רעפַא טרַאּפש ןוא
 ןייש רעד ףיוא טעוו
 .רע ךיוא סױרַא

 טָאה רע סָאװ ןוא
 -- טיהעג יינש ןיא
 ,דוס ןייז ,טכַאנ ןייז
 .טילב ןרעוו טעוו



 279 ןֿפױרַא יד וצ ןּפָארַא יד ןופ

 רעד

 ,טילב ןרעוו טעוו

 ,ךיירֿפ ןרעוו טעוו

 ,דיל וצ ,טכיל וצ

 .טיירג טפַאשביל וצ

 האמוט רעד ןופ ךעלציפשרעביוא עלַא

 האמוטס רעד ןופ ךעלציּפשרעביוא עלַא ךָאנ
 לינ ןוא יוט יוו גנוי ךָאנ ץֹלַא טכייל
 עמורפ-קידיירפ ס'המוא ןיימ
 ,יקלא :הליפת-ןגרַאמירפ
 עטרַאצ ַא ןוא ענייר ַא -- יב תתנש המשנ
 ,וד םורָאוװ -- התא יכ ,לעז ןיימ זיא
 ,רעטיול זיא יז .ןפַאשַאב יז -- התרצי -- טסָאה
 .בָאה ןייד זיא יז לייוו ,ענייד זיא יז לייוו
 ּפָא טשינ רימ יז טסיג וד -- גָאט ַא טמוק סע :סייוו'כ ןוא
 .עטיוט יד ןופ בעלפיוא סעד וצ זיב

 רַאה ַא ,רימ ןיא טביילברַאֿפ יז יוװ גנַאל ױזַא רָאנ
 רַאֿפ ןעמוק ךיא וט ,םישעמ עלַא ןופ
 .ץפעל ןיימ ןופ גנוביול רעד טימ דובכ-אסכ ןייד
 תומשנ םוא טסרעק וד סָאװ ,וטסיב טביולעג
 סטפעהַאב סָאד רעּפרעק ןוא לעז ןופ טסיינַאב ןוא רעבייל וצ
 יא ןדייב ןופ ידכ ,בייוו ןוא ןַאמ ןופ יוו ךיילג
 ,לזרַאֿפ רעכעלטעג ןייד ןצָארּפשּפיױא לָאז
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 ,ךָאנ ,ןבעל ,וטסָאה עשזיטָאוװו

 ,ךָאו ןיא געט ןביז רעסיוא
 --- ךָאי ןרעווש רעזנוא רעסיוא
 !ךָאנרעד טיוט םעד ,טיוט םעד ןוא

 (ןעזייר םהרבא)

 ,ךָארב ןייז ןוא תועשר ס'נשטנעמ םעד ךוח
 ,ךָאוװ רעזייב ןייז ,רעקיטולב ןייז צוח
 -- ךָאי רעד ץוח ןוא ןקילגמוא יד צוח
 .ךַאנ סעּפע ןענַארַאפ ,ןַארַאֿפ זיא

 טניואווַאב סָאװ ,הרוחש-הרמ יד ןעוו
 טנױלַאב טכיל טימ טרעוו ,המשנ ןיימ
 טַאלב ַא ןעוו ןעריא ןענייּפ יד רַאֿפ
 טַאמָארַא טימ ריִמ ףיוא טייוו י?אינת,
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 -- ,ד"בח ןופ השורי רעד ,השורי ןופ

 :טניוטש ןוא -- תוננובתה יד ןגיוא טנפע

 -- ,יה-ָאד ןופ טנורגּפָא םעד רעביא !ַָאטשינ !טיוט

 יה י רעד ךָאנ ץֹלַא טילפ -- ,עז ,רָאנ עז

 .ירפרַאֿפ ןכעלטעג ןקיד'תישארב םעד ןופ

 עטייווצ ַא ןוז ַא

 םערב ענעבױהעגפיורַא יד
 ,םירק-רעד-ןיא טילג סָאוװ ,ןקלָאו ַא ןופ

 .ןוז רעקיטנוװַָא רעד ןופ גיוא ן'רעביא טרעטיצ
 םירג ס'ברעמ סעד ןופ קילבנַָא ןיא

 !סע טכַארט סָאװ .טכַארטרַאפ ךיז גיוא'ס טָאה
 תיתחת-לואש רעקידנרָאצ ס'ברעמ סעד
 .ס'ארחא-ארטיס רעד ןרעייפ עלַא טימ טצַאלּפ
 דלַאוו ן'רעביא רַאנ
 ,סַאֿפ רענירג ַא טמָארטש
 םיוז סעד ףיוא טקעד
 ,סַאג רעקיטייז-ענעי ַא ןופ
 .תירחש טנווַאד עטייווצ ַא ןוז ַא ואוו

 ליפעגטָאג
 טכַארטרַאפ לַאטנעמיטנעס ךימ בָאה ךיא
 טכַאנרַאפ ןלַאנַאב ןעיולב סעד טָא ןיא
 ,ןטכַאד וצ ןָא רימ ךיז טביוה רעדיוו ןוא
 ,ןטכַאנרַאפ עניױזַא ןיא ךעלנייוועג יו
 רעפיט לָאמטנורגּפָא זיא עלַאנַאב סָאד זַא
 םיתוטש עלעניגירָא עלַא יו
 ,ָאש דרַאנרעב ןשימסָאק םענעי ןופ
 .רעפיצול ךיז טפור ןוא טָאג ךָאנ טכַאמ סָאװ

 ןןפיירגַאב וצ טשינ הבשחמ ַא זיא טכַאנרַאפ רעד

 ,ןפייר םעד למיה ןיא ןרעטש ןקיטייצ סע

 דרעפ ַא טריפ לרעיױוֿפ סעוװרַאב א

 ,דרע יד יו זיא ןטַאש ןיא ּפַאקדרעפ ַא)

 ,(טרעהרַאֿפ קיזומ-ןרעפס ןיא ךיז טָאה סָאװ
 ,ןגילפ ייווצ ּפמָאל ַא םורַא ןעלדיפ סע

 ,טכַאלעג גניי ַא וצ ליטש טָאה לעדיימ ַא

 -- ןגיושטנַא ןרָאוװעג ןוא טכַאלעג ,טכַאלעג

 .טכַאנרַאֿפ רעד זיא הלבק קיטש ַא
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 םינָאנַא םענופ דליב סָאד

 רעד

 סעגערב עסייוו :סנקלָאװ -- ןָאסדָאה ן'רעביא
 .דנַאל טנַאקַאבמוא ןַא ןופ

 ןעלגעז לגייפ-טסברַאה

 טנַאילירב םעניילק םעד ,ןוז רעד וצ

 .ףילש ןטלַאק ן'טימ

 .ףיש ַא טריצַאֿפש ךעלעמַאּפ

 ךעלסיבוצ טקיּפ ןוא ךעלסיבוצ טכַארט סע
 ךעלסיפ ענרוּפרוּפ יד ;ביוט ַא

 .קיצנַאט יא ,קיד'רוהרה יא ןענייז

 קיצנַאלֿפ ןקידלגילפ ןרעוו רעטעלב

 :ןגילפ ןרעוו

 ןייטש ןביילב ןגילפ ,ןעילפ רעטעלב

 .ןוגינ םענעטלַאהרַאפ טימ ,ןצנַאלפ עטרעווילגרַאפ יו

 רעלַאמש ַא ןוא רעצרַאוװש ַא םיוב ַא
 .ןייטש ַא ףיוא טרעטעלק ןטָאש ןייז יו טקוק

 .רעלָאמ ַא טייטש טפַאגרַאפ
 רע-לָאז יו
 ,סינַאנַא םעד ,םיא טימ ןרירוקנָאק
 ןדליב ןייז זיא צלַא סָאד סָאוװ

 דליב ןייז ןיא זיא רע -- סינָאנַא רעד
 :םיא ןיא זיא דליב ןייז ןוא
 .ךות טימ ןטּפָאהַאב םרָאֿפ
 !ךָאנ םיא ןעמ טלָאמ יו

 רתופ

 .טנייוו ןוא דרע יד טבָארג לצרָאװ ַא
 .דנילב זיא רע ןוא טכַאנ זיא םורַא
 !ןיימ ַא רַאפ ןבָארג סָאד טָאה סָאװ
 טניּפשרַאפ דרע יד .טנייוו לצרָאװ רעד
 .רעמָאיעג ןייז תוכשח רעּפמעד טימ

 ,דרע רעד ןיא טשינ סייוו לצרָאוװו רעד
 ,רעמַאל ,רעמורק ,רעדנילב רעד ,רע זַא
 ,םסיוב ןקנַאלש ַא ךיז רעביא טָאה
 -- רעסיורג טייקלעה וצ ּפָאק םעד טביוה סָאװ
 .רתופ רעד זיא סָאוװ ,םיוב רעצלָאטש ַא
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 גָאט-רעטניוו ַא ןיא ןבירשעג

 ,רעכעב רענרעבליז ַא -- יינש רעד

 !ןייוו םענעדליג ןייד רַאפ ,ןוז

 רעפטנע ןַא זיא ַאז ַא גָאט א

 ,הואג ןופ טנקייל סָאװ ,ֿפָאק םעד

 .ןייֿפ ןופ טנקייל סָאוװ ,ץרַאה סעד

 עניױזַא געט עקינוז ןיא

 .ןייז טשינ רפוכ ןייק רענייק ןָאק

 ברעמ ןיא אלוליה

 ,הקלדה ַא ןעמ טדניצ ברעמ ןיא

 .אלוליה ַא םיפרש ןעווַארּפ טרָאד
 ריּפש-רָאפ ַא זיא ,טרָאד טנערב סָאוװ ,דיירפ יד
 .הלואג ןוא אבה-סלוע ןופ

 ןייגליואוו ךיז טרָאד ןזָאל םיפרש יד

 ,רעמוו ףוס ןופ טנווַא םעד טָא ןיא
 ,םיקידצ ןופ רעצרעה ןעיירפרעד

 .רמושמה-ויי ןעקנירט סָאװ

 עגר עדעי ףרש ַא טפרַאו סע
 ,הלאש עברַאה א וצ םיפרש יד
 ,סרעטכעלעג ענרוֿפרוּפ ןצַאלּפ'ס ןוא
 .עלייוו עדעי ןעילפ םישודיח

 ,אתליכמ עכעליירפ ַא זיא טָא
 .אתיירב עקידיהבהלישא ןַא
 :תופסות-ילעב עטיור ןכַאל סע
 !השעמ ַא טשרָאקָא רעה וד ,רעה וד

 ,ןלעווק ןוא ןייוו ןעקנירט םיקידצ

 .ןעלקניפ ןעלקַאפ ,סוקית ןטרַאוו סע

 ,ס'אמיכחל*יד ךיז ןרעגלַאוו סע

 .ןעלקניוו יד ןופ ןעקניוו ץקודו

 ,תורבס עטצעל ןעילטרעד עס ןוא

 ,אלמ-םלוע ןַא טרעוו טרעפטנערַאפ
 ,ברעמ רעד זייווכעלסיב ךיז טשעל'ס ןוא

 .הלדבה ךָאנ רעצרעה סי'נדיי יו
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 טושפ

 ,עטכישעג עצנַאג יד טָא
 .,,טלעוו ןפור רימ סָאװ
 ,שטנעמ ןפור רימ סָאוו
 ,עטכישעג ןפור רימ סָאװ
 ךות ןיא רשֿפא זיא
 ,טושפ קיד'ארומ ױזַא
 ןלעוו רימ ןעוו זַא
 -- רעיילש סעד ןביוה
 רעייז ןכַאל רימ ןלעוו
 :סיפ יד וצ טָאג ןלַאפ ןוא

 ,עּו ,רָאנ עז

 !זיא סָאד טושּפ יוװ

 ...טפייֿפ רמוש-טכַאנ ַא יוו

 אלַא זיא ןייז ףייר
 ץיריל גינעק ,, ןיא רַאגדע)

 טפייפ רמוש-טכַאנ ַא יוװ

 טפייר סע .לירג ַא

 .הנבל יד טכורפ ַא יווװ

 טפיילש טכַאנ יד

 .ןענירג סָאװ ןרעטש

 טפייטשרַאפ ךשוח ןיא

 .טפייר ןוא דרע יד טגיל

 ,טֿפייֿפ יז -- לירג יד

 .ןעניגַאב זיב טפייפ

 טֿפײרגַאב צרַאה סָאד

 :(ןפיירגַאב רעצרעה)

 ,טפייר צלַא ,טסקַאוװו צלַא

 ןפייר ןוא ןפייר ליוו

 ןעניפעג וצ זיב

 .ןעניז ןטצעל םעד

 ,טפײרגַאב צרַאה סָאד

 ,טפייר הנבל יד

 טפיילש טכַאנ יד

 .ןענירג סָאוו ןרעטש
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 גנולייצרעד א

 ןייטש ןעזעג שטנעמ ַא טָאה לקניוו ַא ןיא סַאג רעד ףיוא
 :טי'פוגיַאב רַאד ,ערעטלע ןַא יורפ ַא

 טוואורֿפעג טָאה יז
 לדיפ ַא ןעיָארטסנָא
 .עטַאז קידקיטנוז רעייגכרוד רַאֿפ ןליֿפש וצ
 טָאה זיולב םיא ןיא .טקוקעגמוא טשינ ךיז רענייק טָאה'ס

 .טנייוועג

 טנייוועג טשינ זיא יורפ יד :ןעזעג טָאה רע
 .תובדנ וצ טשינ ןוא לדיפ רעד וצ טשינ
 יורפ יד טָאה'ס
 סטשטיינקעצ ַא למילב ַא טנַאמרעד סיא
 .רעדיל טימ ךוב ַא ןופ רעטעלב ןשיווצ

 רעדילג יד ןיא רעיורט טימ

 .רדח סָאזנייא ןייז ןיא ןעמוקעג שטנעמ רעד זיא

 ,דימת יוװ ,טייז ןייֵז ייב

 :הער-השא יד ןסעזעג זיא

 .הרוחש הרמ עקיצפעל-ןיד יד

 ארומ טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה רע

 .הענכה טימ ןוא

 -- ַא י רעדעי זיא שלַאפ , :טעשטּפעשעג טָאה יז

 ".ער יכ ,םיהלא אריו

 טלעטשעג ךיז טָאה גיוא ןייז רַאֿפ
 .לדיפ רעד טימ יורפ יד
 !טלעטשעגּפָא טשינ םיא תונמחר ןייז טָאה סָאוװרַאפ
 ,לדיל שיטירקַאֿפיה -- תונמחר
 !עלַאטנעמיטנעס יײרעשטַאווק

 .עלַא יוװ ריא רַאפ יײברַאֿפ רע זיא טָא
 :טכערעג טשינ הרוחש-הרמ יד זיא
 טכעלש
 .שרוש עמַאס סיגנופַאשַאב רעד זיא

 :לוק ַא םיא ןיא טדערעצ ךיז טָאה ָאד
 .שרוי ס'שחנ םעד ןיב ךיא ,ןייז לֵאְז
 ,שרוש ןיימ ךיא בָאה טנייפ ביוא רָאנ
 ןשַאררעביא טשינ ,םיא ןסיירסיוא טשינ סָאוװרַאפ
 ?ןיילַא ךיז

 ןןייג טשינ ךיז טליוו'ס :דימ
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 !עבט ,ריד ןופ ךיא ךַאל

 -- -- סיוא יז ךוז ןוא קירוצ ייג'כ

 :ןענַאּפש ןייז ןעוועג זיא לענש

 טשינ יז רע טניפעג רעמָאט טַאהעג טכרָאפ טָאה רע
 .ןענַאטשעג זיא יז ואוו טרָא ןבלעז סםעד ףיוא
 ,ןענופעג יז טָאה רע
 רעלָאמש רעד טנַאה ריא ףיוא ןוא וצ קיטסַאה זיא
 .רעלַאט ןטצעל ןייֵז טגײלעגפיורַא
 קנַאדעג ַא טָאה גיוא ריא ןופ
 :קנַאד א טלמעלפעגסיורַא

 ,שטנעמ
 .שטנעמ סעד ןיא ןביולג ןבעגעגקירוצ רימ טסָאה

 רדח ןייז ןיא
 :הער-השא יד טייז ןייז ייב ןוא ןסעזעג רע זיא
 .הרוחש-הרמ עקיצפעל-ןיד יד
 ארומ ןָא ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע
 : הענכה ןָא ןוא
 .ףַאלקש ןייד טשינ ךיא ןיב רעמ !רעה
 .ףַאשַאב םעד ןופ זייב'ס ןכָארבעג בָאה'כ
 שטנעמ ַא םענייא
 שטנעמ םעד טקיטעטשַאב גנואוט ןיימ טָאה
 :טָאג טקיטעטשַאב גנואוט ןיימ טָאה רימ ןוא
 אנעטסיזקע יד
 .עטכירעג-טשינ סָאד טּֿפַאש סָאװ ,טכַאמ ַא ןופ

 רעמיצ-לעטָאה ַא ןיא

 וצ טייצ ךיז גנַאל ןיוש .טכַאנ עדמערפ ַא .טָאטש עדמערפ ַא
 ,ןגייל

 .ערטקעלע ןייק טשינ דניצ'כ .טשינ ףָאלש ןייק טמענ'ס רָאנ
 .ןגייא רימ זיא למיה רעד זיולב :ךיא קילב למיה םוצ

 .ןרעטש טימ לופ ןצענ ענייז ןעלּפַאצ שירפ
 .ןזילַאװו עטלטעצַאב יד ףיוא טכיל ןייז טלַאֿפ שימייה
 טשינ ןרעטש יד טָאג זדנוא טלָאוו'ס ןעוו ןעוועג טלָאװ סָאװ

 ?ןזיוועג

 יו ןעזעגסיוא זדנוא טלָאו סָאוװ ,טלעוו ַא ןיא טרעיומרַאפ
 ,םעלַא-טימ-אלַא
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 לדרע רעזדנוא זַא ,ןייז-דשוח טשינ רימ ןטלָאװ
 .םעלַאב רעניילק-קיטשינ ַא לָאצ ַא ןָא ןטלעוו ןשיווצ זיא

 וו -- ,ןויוועג טשינ ןרעטש יד טָאג זדנוא טלַָאוװ'ס ןעוו
 ןריולרַאֿפ

 ,לטענַאלּפ ַא ןופ גייטש-רעניה םעד טָא ןיא ןעוועג רימ ןטלַאװ
 !ןריוכט עקידי'שוּפיע ,ןלַאזקיש זדנוא ןגרַאוו'ס ואוו

 ...ס'והילא יוװ רעדיל ןֿפרַאד סע

 ס'והילא יוו רעדיל ןפרַאד סע

 .רעדירב ענדיב ןופ רעביטש ןיא ןיירַא

 ,רעטכיד ןרעוו סָאוװ ,רעדיל ףיוא טרַאוװ ךיא

 .רעדיל ןרעוו סָאוװ ,רעטכיד ףיוא טרַאװ ןוא

 ,ןטכילַאב געט עלַא טעוו סָאװ ,גָאט ,ָא
 ,ןטכיד ייז סָאװ ,סָאד רעטכיד ןרעוו'ס ןעוו
 ,רעטכיזעג ןוא טולב רעדיל ןגירק'ס ןעוו
 ,רעטכיד ןרעוו ןוא -- ןשטנעמ וצ ןעייג

 !רעצרעה עטלַא רַאֿפ םעטָא רעיינ
 !סעבַאשז עטלַאק ןריזינַאװלַאג

 !רעצלעה ערַאד ץבוטמוייַאב ץכעילב טימ
 !תבש ןפורסיוא ןטלעוו עלַא ןיא

1029 

 לאער

 -- רעדניק ןוא רעקיטּפעליּפע ייב

 ! ר ָא ל ק ןעעז ןופ דוס סעד שרָאּפ ,ייג

 רעדנילב ןיא ,טקילברעד רָאוװ ערַאװ יד
 .רוהנ-יגס ַא ,טייקיאעז-לַא

 !ןייז רָאלק ןלָאז ייז ,ףרַאש ןקילב יד
 ןייז ריד ייז ןלָאז םיֿפלח
 -- ןייש ,טשרמולכ ,טכודפַא ןטכעש וצ

 .ןייז-רָאו םעד ףיוא הכרב א ךַאמ ןוא

 -- רעדנואוו ןופ טלעוו יד ,סנ ןופ טלעוו יד
 !טסיזמוא ריד ףיוא טרַאװ יז גנַאל יו

 .רָאנעגַאס :ןעייל --- רוהנ יגס :גנוקרעמַאב
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 :רעדנוזַאב טשינ ןוא יז זיא טייוו טשינ

 .טסיב וד ואוו ןטרַאד ט'מיסנ יז

 רעטַאעט ,שטנעמ ַא ,טסליּפש וד ביוא ןוא

 ,לאטש ַא ןופ ךשוח ןּפמעד ןיא

 ,רעטַאמ רעליּפש-ןטָאש ,יז עזרעד

 ! ל ַא ע ר ,יז יוװ ,רעוו ןוא -- עזרעד

 ןיינ רעשימסַאק

 ןןיגַאב דרָאמטסבלעז ךיא לָאז :ןיילַא ךיז טגערפעג בָאה'כ

 !ןיינ :רימ וצ ןעוועג זיא לוק ַא ןוא

 ךיילגוצ ןוא רימ רעסיוא לוק סָאד זיא ןעוועג ןוא
 .ךייט ןיא ןרעטש ַא יוװ רימ ןיא ףיט

 ָאנד רעד יוװו ףיט ױזַא ןי ינ רעד זיא ןעוועג ןוא

 .ַָאי ןקיטכיל ןוא ןפיט ַא ןופ

 יינש ןופ סעטָא רעשירפ -- לוק סָאד זיא ןעוועג ןוא

 ,ייה ןופ ןוא ךייט ןופ חיר רעד ןוא

 ,שוק םענעקַארשרעד ןטשרע ןַא ןופ סעט רעד ןוא
 ,שוח ַא ןופ וורענ רעטעקַאנ רעד ןוא

 -- טעטש ןופ טנורגּפָא סעד ןיא אטח ןוֿפ ןרערט יד ןוא
 .טעבעג ןטסנייר ןופ ןעלגילפ יד ןוא

 םיוק:םיוק טרעטיצעג עטייוו-טעה ןעמיור ןבָאה'ס
 ,םיולפ ַא ףיֹוא ךיוה רעכעליולב ַא יוו

 -- ןייג א ,ןעילפ ַא ,ןגייווצ ןופ ןגייטש ַא ןוא
 ...ןיינ :ןעוועג טרָאװ ןייא זיא צלַא סָאד ןוא

 רעטסנעפ סָאד

 -- םת רעטלַא רעד טָא ,געוו םייב ןייטש רעד
 :סַאטש ןייז ןעק ךיא ,ךיא סייוו סוחי ןייז
 .םַאלֿפ רעד -- רעדורב ןייז ,עמַאמ ןייז זיא ןוז

 ,ףור רעטמוטשרַאפ רעד ,םיוב רעמַאזנייא רעד טָא
 וואורפ ַא זיא רע -- ילפ רעטרעווילגרַאֿפ רעד
 .ףוג סענירג ַא ןיא טרָאװ ס'טָאג ןעלדנַאוװרַאפ וצ
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 -- ייז ףיוא ןקוק וט ןוא ייטש ךיא ןעוו ,ךיא ןוא
 .ייווצ יד ףיוא טקוק טָאג ןענַאװ ךרוד ,רעטסנעפ'ס ןיב
 .ייז יו רעמייהעג ,רעסערג ךָאנ ןיב ךיא

 טנווַָא-רעמוז ַא ןופ לבַארַאּפ : ןביוא רעבָא

 ,ןלירג ןצלירג

 ,ןצלירג ןלירג

 ןגעז השעמ

 ,ןצליהעג ןיא

 ,תוקפס יווװ ןוא

 ןגעז ייז ןעוו

 ,ןגערפ ןוא צרַאה'ס

 .ןגערפ ,ןגערפ

 ,ןלירג ןצלירג

 ,ןלירג ,ןלירג

 ,עזייב ןלירג

 .ענָאטַָאנַָאמ

 ,ןביוא רעבָא

 ןביוא רעבָא

 .הנבל יד -- הנומא טכייל

 ןעגנולגיּפש

 ,גנַאגרַאפ-טשינ סעד ןופ ןעניישרעדיוו ריא

 !לובג-גישמ עגר רעד טייז ריא טפַא יו

 :גנַאל ןופ ,ןעגנולגיּפש ריא ,ןיוש ךייא ןעק ךיא

 .לופ ךייא טימ ןטפול עלַא ןענייז סע

 ריא:טייז -- זיולב טונימ ַא ךיז טזייוו ריא סגה

 ,סיוא ןופ ןוא רעמ-ָאטשינ ןופ תודע טשינ

 ,רעטייוו-טנעָאנ ַא טייקיבייא ןַא ןופ תודע רָאנ

 .סיורג ריא רוטַאינימ ןיא ֿפָא טלגיּפש סָאוװ

 ןופ טכַאנרַאֿפ ַא ןיא ,ףרָאד ן'פיוא רעטרעוו יד ביירש ךיא

 .רעמוז
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 ,רעמושז ,רעצלירג ,רעגניז ןופ טרעצנַאק רעד רעדימ טרעוו'ס

 ןרעווילג ןציּפש-רעמייב ,ןענערברעד סנקלָאוװ

 .םערעוו-ילג יד ןָא ןדניצ ךעלרעטמַאל-דלָאג ןוא

 רעמיש ןדימ ןיא ,זיא-סע-ןעוו טעוו סע זַא ,טכַארט ךיא

 ,ןסייה ַא ןוא ןליטש ַא ,ַאזַא טכַאנרַאפ ַא ןופ

 ןסייה ןיוש טעוו'ס .ןייגייברַאפ רעצעמע ָאד

 :רעמ יה-טשינ ןייז לעוװו ךיא ןוא ,טרָא סָאד שרעדנַא

 רע טרעוו ט'שודיח'רַאפ .גנַאגרַאפ-טשינ ןיא גנַאל ןיוש

 ןביירש רע טעזרעד רוגיפ-שטנעמ ַא :טפעלּפעג טייטש ןוא

 -- רעטרעוו עטנַאקַאבמוא עשילרעטסיוא סעּפע

 ,ןענעק טשינ רע טעוו ןיימ רעייז סָאוו ,רעטרעוו יד טָא ןוא

 ,ןביילב ןגעוו תודע טגָאז סָאוװ ,גנולגיּפש חוכמ ןייז ןלעוו

 .ןענעקויב ףרָאד ַַא ןיא ןבירשעג לָאמַא

 .י .נ ,ןענעקויב

 ןעגנולגיפש ןגעוו ךָאנ

 ןעּפ םוש ןייק ,לזניּפ םוש ןייק סָאו ,סענעצס
 -- ןבירשַאב טשינ ןוא טלָאמעג טשינ לָאמנייק טָאה
 ןעזעג ייז ךיא בָאה ענַאװַאה ןיא
 .ןבירַאק יד ןופ םי ן'רעביא טכַאנרַאֿפ

 ,טסואוועג ךיא בָאה -- ,טכיל ןופ ליּפשילַאפוצ זיא'ס
 טזומעג בָאה ךיא .טיורטעג טשינ ןסיוו ןיימ בָאה'כ רָאנ
 ,טרעכיזרַאפ טָאה סָאוװ ,ריּפשעג ַא ןביולג
 ,סע ןעזעג גנורעדנואוו טימ בָאה ךיא תעשב
 טרעכיוועצ סע ךיז טָאה לַאפוצ ןייק טשינ זַא

 .סענעצס עקידנעילג יד טָא ןיא רימ רַאֿפ
 -- סי ן'רעביא יד-ַא-טָא רעדליב יד
 ,טקַאֿפ ןטייוו ןופ ןעגנולגיּפש ןענייז ייֵז
 :סע ןעקרעד ,שטנעמ ַא .גנַאגרַאפ-טשינ ןיא טבעל סָאוװ
 דגַאי ףיוא טייג ןוא ןטייצלָאמ טעוװַארּפ סָאד
 ,םַאטש רעקידסובמולָאקירַאֿפ סי'ַאבוק
 ,םַאלפ ןיא טצעזעגרעביא טרעוו טגָאז רע סָאװ ןוא
 -- ןצַאלּפ ןייא ןיא ןטלַאה ענייז סרעטכעלעג יד ןוא
 ,ןצַאט ןופ גנַאלק ןקידלבריוו םייב ןוא
 ,דיירפ ַא.סיוא רע טצנַאט ,רעייפ ןיא עטלדנַאװרַאפ
 .טשינ םַארג ןייק ןוא ןכיילג ןייק טָאה סָאװ
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 לענוט ןיא גוצ

 רעד

 זיא לענוט רעד

 ,לענש-קידיירפ רָאנ .גנַאל ,גנַאל ,גנַאל

 ,לענש-קידיירפ

 זיא לעה ,זיא לעה ,ָא .גוצ רעד טילפ
 .לענוט טייז רענעי ףיוא ,טרַאד

 קישיור ,קישיור
 ,דָאר ךָאנ דָאר ,רעדער ןעילפ

 ,דָאר ךָאנ דַאר
 ךשוח ןופ ךיז ןגָארט ,ןגָאי
 .דָאנג רעד וצ ,ןסיורד סעד וצ

 ןרָאי ןטלַאוו'ס ,רעדער ןטלַאוו'ס

 ,לענש יױזַא ןגיולפעג טשינ

 ,לענש ױזַא

 ןרַאה טשינ יי ףיוא ןוז לָאז'ס ןעוו

 .לענוט טייז רענעי ןופ ,טרָאד

 -- ןסיורד טרָאד טנוזעג טשינ טלָאוו'ס ןעוו
 ,ילֿפ ןימ-ַאזא ןייז טשינ טלַאוװ

 ,ילפ אזא
 !ןשיור ַאזַא
 -- ןוא סױרַא רימ ןרָאפ טיײצ:-טכַאנ)
 .(ירפ-רעד-ןיא ןגרָאמ ןעמוק

 טשינ

 .טרָאו סָאד יוװ רעירפ זיא לַָאצ יד
 -- לָאצ רעד ךָאנ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 זיא סָאװ ,געוו ַא ןעזרעד בָאה ןוא
 .לָאמש קייפוסדןָא ,טיירב קיֿפוס-ַָא

 .גרַאב זיא לָאט זַא ,ןעזרעד בָאה ןוא

 .לָאט ויא גרַאב זַא ,ןעזרעד בָאה ןוא

 דניק א יוװו ךיא ןיב ןעגנַאגעג

 .ל ָא צ עמַאמ ךָאנ ,ריא ךַאנ ,ריא ךַאנ

 טריפעג לָאצ עמַאמ ךימ טָאה'ס ןואי
 ,סיורג ןייז-ןיילק ןופ זיא סָאװ ,סניילק וצ

 ,דנאל ןיא ךיז וצ טכַארבעג ךימ ןוא

 .סיֹוש ןיא ךיז וצ טגיילעג ךימ ןוא
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 ןיא

 ,לונ םוצ יז טָאה טכַארבעג ךימ ןוא

 .לֹובג םוצ יז טָאה טריפרעד ךימ ןוא
 ,טשינ רעליוה רעד ,טשינ רעד ;סייוו'כ ןוא
 .לוֿפ ןרעוו עגר עדעי ןָאק

 ,לַאווק ןיא טקוקעגניײירַא בָאה'כ ןוא
 :טשירפרעד ליּפש-עילַאווכ ךימ טָאה'ס ןוא
 ,צלַא -- עגר עדעי טרעו ט שינ רעד

 .טשינ -- עגר עדעי טרעוו צלַא רעד

 טעב ןייד ןעלמיה

 !ןרעה ןענַאק טסלַאז וד ןעוו

 ןרעטש ןכַאל סע

 ,רעטכעלעג קידרעייפ ַא
 ,ףַאלש-טכַאנ ןייד טנעוו ןטיה'ס ןעוו

 .רעטכעוו עלעקנוט יד

 .טספַאלש ֹוד :ךיז טכַאד ריד
 .ןטיה ייז :ןעניימ טנעוו
 ,ןסיורד ןשימסָאק ןיא
 ,ןטילגעצ קידנרעטש סעד

 טסויירק וד :ןעמ טעז
 .טענַאלּפ ןייד טזיירק סע יוװ
 .טעב ןייד ןעלמיה ןיא ןוא םייה ןייד ןטלעוו ןשיווצ

 רעֿפטנע ןַא ַאד זיא'ס לייוו

 ןגערפ סע .דרע רעד טָא ףיוא טגערפ צֹלַא
 .ןגעוו ןוא רערעדנַאװ
 -- ןַאצ א ,סופ ַא ,טנַאה ַא ייוו ריד טוט'ס ביוא
 ןייּפ רעייז :ןייא ךיד רעה
 .ןגערפ ַא זיא

 לאב ן'כָאנ גָאטרַאֿפ
 לֵאֹו רעד טגערֿפ
 .ןריט עטרעדנואוורַאפ ייב

 -- ןריצַאּפש סױרַא טקעזניא רענעדלָאג ַא זיא'ס

 .יט-יד-יד ןסָאגַאב םיא טָאה

 טגערפ ןוא טגיל

 .טקעזוניא ןעוועג זיא סָאװ ,סניוזא
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 ינק יד וצ ּפָאק םעד
 -- ימ עדימ טציִז
 .טגערפ ןוא

 .וק ַא רעזערג ייב טגערפ'ס

 .ןגער ַַא ייב ןגערפ ןביוש

 -- ואוו-צעגרע רעפטנע ןייק ןייז טינ לָאז'ס ןעוו

 .ןגערפ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ

 ,רַאפרעד טגערפ צלַא

 ףָאזַאליפ ןוא טקעזניא ףיוא לייוו

 ףוס םייב טרַאוװ

 .רעפטנע רעד

 שיאה ירשא

 ,ןבירטַאיד עלַא ,תונעט עלַא ,ןשינרעטיב עלַא ךָאנ

 ןוא טָאּפש סלווייט םעד ךָאנ ,הריפכ רעד ןופ ןצנוק עלַא ךָאנ
 ,לוטיב

 ןבירשעג דייר-תמא טימ טייטש סָאוװ ,רעד לכה:-ךס רעד זיא
 :לטיּפַאק ןקידלַאווג ,ןטשרע ןייז ןיא ,םילהת ןיא

 ,ןעגנַאגעג טשינ עזייב ןופ טָאר ןיא זיא סָאװ ,םעד וצ ליואוו זַא
 םיצל ןופ איז ןיא ןוא ןענַאטשעג טשינ טייל-דניז ןופ געוו ן'פיוא

 ,ןסעזעג טשינ
 ,ןעגנַאלרַאפ סיצרַאה ןייז ןעוועג זיא תמא ס'טָאג וצ טרעיינ
 .ןסעגרַאפ וצ טשינ טרָאװ ס'טָאג ,טכַאדעג טכַאנ-ײוװיגָאט טָאה

 ,ןכעב עקידנלַאוװק ףיוא טצנַאלפעג ,םיוב ַא ן'וצ ןכילגעג זיא רע
 ןענַאיוו ןופ טשינ ןסייוו רעטעלב ענייז סָאװ ,םיוב ַא
 ןענַאּפש סָאװ ,יד שרעדנַא רָאג .טכורפ רע טיג קיטייצ ןוא
 .ןכערברַאפ ןוא רַאנּפָא ,טכערמוא ןופ געוו ףיוא

 .םיא קירק-ןוא-ןיה טפרַאוװ טניוו סָאוװ ,יײרּפש רעד יו ןענייז ייֵז
 -- םיקידצ יד ןופ געוו םעד טלעוו יד געמ ןלעטשרַאפ

 .תושממ טָאה עטכערעג'ס .געוו םעד טעֶז למיה רעד
 .ס'עשר סעד געוו רעד טייג רעבָא ןריולרַאפ

 ריּפשרַאֿפ

 זומת ןופ גָאט ןטילגעצ ַא ןטימ ןיא

 תומא תלד םענירג ַא סיוא ריד ךוז ייג

 וצ ךיד רעה ןוא זָארג ץ'פיוא ךיד גייל ןוא



 293 ןפױרַא יד וצ ןּפָארַא יד ןופ

 ןשיור ןקיד'ססוג םוצ ךרַאמ ןבלַאה ךרוד
 -- ןסיורד ןקיד'זומת ןקידנעמושז ןופ
 .ור ןוא שיור ןשיוועצ ױזַא גיל ןוא

 ,ןטייוו ןופ ,ץלַא ןליּפש ריד טעוו ןטייוו ןופ
 ...ןטייצ ענייד ,רעטרע ענייד ןופ טשינ ךיילג
 .קילג ריד ןיא ןייגפיוא טעוו -- ָאד זיא קילג ביוא
 -- זיא ליורג סנבעל םעד ,ןייז ןופ דגאי עטסיור יד
 -- תולוק עלַא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג'ס ןעוו

 .קיוומ עטסקיטניוו עטסניד רָאנ ,ליורג טשינ

 ןטייוו ןופ ױזַא טָא :וטסעווװ ןסיוו ןוא

 ,ןטייצ יד ןופ ןטייק יד טגָארט סָאוװ ,ץלַא טגנילק

 ,טדימשעג טײקיטרַא וצ זיא סָאװ ,ץלַא טגנילק

 .רעכעה ךיז טביוה ןוא קעוװַא טייג סָאװ ,טסייג םעד

 רעכערברַאֿפ ַא ןופ ךולֿפ רעד םיא וצ טגניז סע

 .דיל ַא םיא ןגָארט ןעיירשעג-קרַאמ ןוא

 היווה-םש רעכיוה

 .ןקַארשרעד ךיז וצ ְךיִז ןופ טפיול געווכלימ רעד

 ןילַא ךיז ףיוא םיוב ַא ףיוא ךיז טגנעה'ס
 .ןקָאה ַא ףיוא יו
 ,ןריהעג ענעגושמ ןיא ןעקנַאדעג יו ,סנטָאש
 ,ןריֿפַאלַאג ,ןריֿפָאלַאג ,ןריפַאלַאג
 ןייטש א זיא'ס זַא ,ןילַא טשינ ןסייוו ןוא
 ןייטש רעטלַא ןַא .טרָא ןייא ףיוא

 .טיײצ-לַאמא ןופ סעפָארטסַאטַאק ,תורוד ןופ ליּפש ט'מולח
 א ךיז טניוו רעד טוט ,ןגייטש עצרַאווש ,ןגייווצ רעטניה

 -- עיַאטרַאֿפ
 ,היח עטיײרַאב-גנורּפש ַא
 .טייצלַאמ ןסייה ַא טּפַאנשרעד טָאה סָאװ
 .היול רענעעזעגמוא ןַא ךָאנ סילבא -- ךיילב ןעייג רעדלעפ

 ליונק ןצנַאג סעד טָא רעביא ןוא
 ליורג ןוא שינעטכַאד ןופ
 -- ליוק ס'הנבל רעד קיאור ךיז טביוה

 .היוה-סש רעכיוה ַא

 .עיאוַאה סעש :ןעייל == היוה םש (*
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 ןעגנואעזרעד

 סינֿפ ַא רע טָאה טַאהעג :טנוה ַא ןעזעג בָאה ךיא
 .ריקנַאב ן'בושח ןטלַא ןַא ןופ
 סַאג ןטימ ןיא עמַאד ַא טָאה םיא
 -- ריצַאּפש ַא ףיוא טריפעג
 ,רענייק טשינ ,יז טשינ ןעזעג טשינ טָאה'ס ןוא
 .ריקנַאב ַא ןופ לוגלג ַא זיא'ס זַא

 -- דרָאב רענירג ַא טימ ןדיי ַא ךיא בָאה ןעזעג
 ,דליב ַא ס'לַאגַאש ףיוא טשינ דַארג ןוא
 דרָאב רענירג רעד טימ רעדיינש רעטלַא רעד
 דלימ טלכיימשעג ןוא זיולק ןופ ןעגנַאגעג זיא

 .םינקו עפיט ןופ לכיימש ַא

 -- טנירגַאב קַאבַאט ןופ ןרעוו ןָאק דרָאב ַא
 דניק ַא ןופ גיוא סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא רָאנ
 ,טרעדנואוועג ךימ בָאה ןוא
 :סענייק טשינ טרעדנואוו סע יאמלה
 -- םינּפ ן'פיוא סיא םייב ךָאד טצָארּפש סָאד
 -- טלדנַאוװ ןוא ךָאנ טבעל רע ןעוו ,טציא
 ,סקיוועג םענעי ןופ בױהנָא ןַא
 ןרעוו רע טעוו םיא ןיא סָאװ
 .טלדנַאוװרַאפ טיוט ן'כָאנ

 טנוװָא ןקיד'לפונ-ילוח ַא ןיא

 יינש רעוװעשרַאװ ןקיטָאלב ךרוד ךיא בָאה
 ,םיײהַא טרעדנעלשעג
 .ייו טימ רענעדָאלַאב ַא
 ןטָאש ַא -- ייברַאפ רימ רעלטעב ַא טפיול
 ,ייווצ סיפ-לשוב ףיוא
 זייוַאב'כ רעדייא ,ןוא
 ךיא רעהרעד ,ןּפַאכ וצ םעטָא םעד
 :יירשעג ַא

 !ךרד ימימת ירשא ,
 !ןַאמרעגנוי ,טלעוו קע ןיוש זיא'ס זַא ,טשינ טניימ
 ןַארַאפ זיא ר ע יצ ,טגערפ ריא
 "!ןַארַאפ

 ,ךשוח ןקיטָאלב ןיא ןדנואוושרַאפ זיא רע ןוא

 .ןןַאמערַא רעכיוה רעד
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 טייהדניק ןוא דָאנג ןופ טפַאשדנַאל

 !רעטייל ןגיוא יד ןוא -- קוק
 רעטייוו טייהדניק ןופ ןרָאי יו
 זַאס ַא ְךיז טרוֿפרוּפ
 ,ןביוא למיה:טנווַא ןיא

 .טָאטש ַא דלָאג טימ טנטַָאשַאב

 ןביוט עקיצילב ןינמ ַא

 .דָאר א ןיא ךיו טיירד

 ןביוהרַאפ םורפ טָאה טנוה ַא
 -- ןביוט ןינמ םוצ ּפָאק םעד
 ,דָאנג ףיוא טרַאװ סָאװ ,לעז ַא

 ןביוש ןרָאפ וצ-ברעמ
 .טָאטש רעצנַאג רעד ןופ

 ,ןביולק ייז ןרָאֿפ לֿפע

 .דָאס ןכיוה ןופ לּפע

 ןעצ ,סנייא ,לונ

 ,לוד ןוא גנַאל ,גנַאל ןגירשעג טָאה גָאט רעד

 !עשורמ עשר רעד ,ט'סרוד'עג ,ןטָארטעג

 לופ ךָאנ צץלַא זיא רעיוא ס'טייקליטש רעד

 ,השורי יד :עז ןוא -- ןעיירשעג ענייז טימ

 ,הנמלא ןייז ,טכַאנ רעד רעביא טזָאל רע סָאװ

 -- לונ זיא ,לונ זיא

 .הנבל א ןופ לונ רעקיכעלייק רעד

 -- סנייא ןַא ַאד זיא'ס :לונ סעד וצ ךיא דייר

 !ןעזרעד םיא טסנַאק וד ביוא ,ריד וצ זיא ליואוו

 ,סנייא ן'טימ סנייא רעוו ןוא ,לונ ,םיא וצ רעגַאב

 ,|ע צ ןופרעד טרעוו

 -- -- ןעצ יד תוריפס יד

 !ןעזרעד ןענַאק רַאנ טספרַאד ,לונ

 ,גָאט א ןריובעג רעדיוו טרעוו -- וטסעזרעד
 ,רעיירש רענעגושמ ןייק טשינ ןיוש
 ,רעיינ קיד'תמא ןַא גָאט ַא
 -- -- ןעיינַאב ןטלעוו טעוו סָאװ ,גָאט רעד
 !ןיא ןַא רעוו ,לונ
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 תויתוא

 קיצנַאוװצ ןוא ייווצ יד תויתוא יד טימ טָאג טָאה'ס
 .טלעוו יד ךָאנרעד ,הרות יד ןפַאשַאב
 ,טמערופעג ייֵז טימ רע טָאה ןעלמיה יד
 .טלעטשעג ייֵז טימ דרע רעד ןופ זיוה סָאד

 ,ףלא רעד טימ טפערהַאב וית יד טָאה רע ןוא
 ,םמ רעד -- טימ רעד ךרוד טפעהַאב ייז טָאה רע
 ,ת מ א ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ױזַא ןוא
 .םש ןייז ןופ רעקיאילג רעד סתוח רעד

 ;חלגתנ ןרעוו ךָאנ תויתוא ייווצ ןפרַאד'ס רָאנ
 .ייווצ ןוא קיצנַאוװצ יד וצ ,ייווצ יד ,ןלעפ ייֵז
 -- ףלא רעד רַאפ תוא סָאד ןוא וית רעד ךָאנ תוא סָאד
 .ייז ףיוא ןטרַאו תורוד ןוא תומשנ

 רעדנַאװ רעייז ףיוא -- םישעמ ןרעגַאב'ס
 -- ףָארטש ןוא דניז ןשיווצ קירוצ ןוא ןיה
 ,ףלא רעד רַאֿפ תוא ןטקעלּפטנַא-טשינ םוצ
 .וית רעד ךָאנ תוא ןטקעלּפטנַא-טשינ םוצ

 עלַא ןרעגַאב יד ייז וצ ןעמורב סע

 .ףָאש עקיטשרַאד רעסַאװלַאוװק םוצ טמורב'ס יוװ
 ,ףלא יד ,ריא ר ַא פ סָאװ ,תוא םוצ טסולג סע
 .ית יד ,ריא ך ָאנ סָאװ ,תוא םוצ ליוו'ס ןוא

 דחא

 ,ןיינ זיא צלַא ןוא ַאי זיא צלַא
 סוניקוא-סי ןטזיורבעצ ןופ

 ,ןייטש ןלופ'הקיתש סםוצ וזיב
 .תומשנ זיב םערעוו ןופ ןוא

 ,ןיינ זיא צלַא ןוא ָאי זיא צלַא
 .רָא זיא ןוא טכודּפָא זיא צלַא
 ,ןייגרַאֿפ טוט ןוא טײטשַאב צלַא

 .רָאג זיא צלַא ,טשינרָאג זיא צלַא

 ,סיורג יד טדייש סערָאוו ןופ בייל
 ןריל ַָא ק רעד -- רעסַאוװ ןופ טולב
 ,זיור ַא טילב ןרָאד ַא ןיא
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 .ריש ַא טגנילק הללק ַא ןיא

 :רעטייל יד זיא ענייא רָאנ ןוא
 .םוהת םוצ טכיירג ,למיה םוצ טכיירג
 רעטייווצ רעד וצ ילכ ןייא ןופ

 -- םַאוטש רעבלעזרעד צלַא ךיז-טסיג
 .םָאטנַאפ צלַא ,רעּֿפרעק זיא צלַא

 טיוט ןוא טסוּפ ןייז טלעוו יד טלָאוװ

 ,ןײטשַאב טְשיִנ טשינרָאג ןופ ןוא

 ןייטש ַא טרָאד סעּפע ןופ צוח

 -- ,טיױולּפ ןקידלקַאוו ַַא ייב

 ןיילַא ןייטש ןוא טיולפ ןופ טלָאװ

 .ןײטשטנַא טנַָאקעג יינספיוא צלַא

 ,טלַאטשעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןיא לייוו
 ,גיוו א ןיא יוװ ,טלעוו ַא טפָאלש

 ךדלַאוו רעצנַאג ַא טמורב סע ןוא

 .גילפ ַא ןופ ןעמושז םעד ןיא

 ךיירפ רעטשרע ס'רעפעש סעד טימ

 ,הריצי יד רעהֿפיוא-ןָא טבעל

 ,דיילק א ס'טָאג זיא ךַאז ַא ןוא

 .הריפס ַא זיא ןזעוו ךעלטיא

 טכאנ יד טרעהעג טָאג וצ

 ,רעסַייװ וד ,ףיוא ןכייצ ייג
 ,תורוש ייווצ ףיוא ןכייצ ייג
 ןַאט-גנילק א ייז ןלָאז ןוא
 :תורושב ס'טָאג ןגָאזנָא ןוא

 ,טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ

 !ןטש רעד טרעהעג טָאג וצ

 ,םיבורכ עסיז יד זיולב טשינ
 ,ןעניב יו ביול ןעמורב סָאװ
 םיא טרעהעג גָאט רעד זיולב טשינ
 -- ,ןעניבור יו ןענוז ןוא

 ,טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ
 !ןטש רעד טרעהעג טָאג וצ

 למיה ןיא טייטש ןבירשעג
 ,ןעמַאלּפ ןופ בתכ-ןרעטש טימ
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 ,ןטנורג יד ןיא ןבירשעג
 :ןע'מי יד ןופ ןע'מוהת ןיא

 ,טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ
 !ןטש רעד טרעהעג טָאג וצ

 ןלַאפ'ס ןעוו ,געט-תירחא ןיא

 ,ןקסַאמ עלַא ס'נטש סעד

 ןטש ןופ שטנעמ רעד טמוקַאב

 .ןוכשמ ןייז ,קירוצ קילג ןייֵז

 ,טכַאנ יד טרעהעג טָאג וצ

 !ןטש רעד טרעהעג טָאג וצ

1923 

 גנואעז

 ,טַאטש יד ךיז .טלאפעצ סע
 .ןסַאג ךיז ןעילפעצ סע

 ףיט רעד ןיא סי ַא וצ
 .ןסַארעט טימ ללש ַא טפיול

 ,טיירש ןוא טפיול סי רעד ןוא

 ,רע טיירש ןוא רע טפיול סעּפע

 - סי טייז רענעי ןופ ןוא

 .רעטייוו ַא ,רעסייוו ַַא טקניוו

 ףוג ןיא המשנ יד

 . ..רעטכייל צלַא ,רעטכייל צלַא טרעוו

 ,טכיל יד טרעקַאלפ ןוא טילפ'ס

 .רעטכייל ריא ןכָארבעצ טגיל'ס

 געט

 א

 ,לעה ױזַא ,יולב יױזַא -- געט ךיא בָאה טנעקעג
 .לעוו ענעגנוזעגרעדנַאנופ יד ןַאעקַא ןיא יוו

 ןקילב עקינוז טימ טייקטייוו רעייז טָאה סע
 ,טייל וצ ןוא דרע וצ ןעקנואוועג

 .ןקילג ענעדלָאג טגָאזעגוצ ייז
 ,טסיופ ַא יוװ סיורג ,לדנקלָאוװ א טרעוו טָא רָאנ
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 ,טזיורבעצ סערוטש ַא ךיז טָאה'ס ןוא -- שיֿפלַאװ ַא
 אץילב ןופ ןשטייב טימ ,סרענוד טימ ייז טגָאיעג
 ,אימש ייז ןבעגעג
 .םערופ ַא ןָא טכַאנ ןיא ,ייז טּפעלשרַאפ ךשוח ןיא

 !םערוטש רעד ןעגנַאפעג טָאה געט יד

 ב

 ,טַאמ יױִזַא ,ךיילב ױזַא -- געט ךיא בָאה טנעקעג
 .טאהעג עקנארק ַא עמַאמ א ייז טָאה'ס סָאװ ,רעדניק יו
 .טנגערעג טָאה גיוא סָאד ןוא טצכערקעג טָאה לוק סָאד
 -- טיוט םוצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז
 .טנעגעגַאב טשינ טיוט םעד ןבָאה ןוא
 דלָאג טימ ןלַאֿפַאב זיא ןוז עגנילצולּפ ַא
 ,טלַאוועג ךשוח ייז ךיז טָאה עס סָאװ ,געט יד
 טלַארטשַאב ןדיירפ טימ ,טרעגַאלַאב ייז טכיל טימ
 .דלַאוועגספיוא

 -- ןעגנַאלרַאפ רעייז ןעֹוועג טיוט םוצ זיא טסיזמוא

 .ןעגנַאפעג ןבעל סָאד ייז טָאה סע

119 

 רעדָא ,תישארב רַאפ ןוֿפ הדוקנ
 סנקלַאוװ ןגעוו עמעָאּפ עניילק ַא

 :ןכַאל געמ ליוו סע רעוו -- ןגָאזוצסיוא טשינ טרַא ךימ

 גהונ ךימ ןיב'כ

 טעמכ ןיב'כ) סנקלָאוו ןריוװרעסבָא וצ
 ,שנ-רב ס'רעלדָאב יו

 .(802968 ףיוא עגושמ ןעוועג זיא סָאוװ

 .ײרענקלָאוװ ןיא קידווענעקליואוו ןיב'כ

 ,רעטרעוו יד טָא ןכיײצרַאפ'כ ןעוו ,רעטציא ךיוא
 :תובשחמ עשילמיה עז ןוא רעטצנעפ ן'כרוד ךיא קוק
 םוא ייז ןרעטַאלּפ חומ-ןזיר ןקיד'תלכת א ןיא
 .סנקלַאוו תרוצב

 סנקלָאװ יד ךיז ןדניצ רענטרעג-ןזיור יו
 ,יזריושזד-וינ ןופ סעגערב עזַאּפ ןָאסדָאה ן'רעביא

 .עזָארּפ ןיא דיל ס'רעלדָאב טניימעג טרעוויס .סנקלָאו = 8 6
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 ןָא ןדגַארַאמש ענרעייפ יד טעוועליצ סע תעב
 .ןַאטגנישַאוװ שזדרָאשזד ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,קירב יד

 רימ רעטניה ךיז טבייה סָאוװ ,טָאטש רעד ןיא ןוא
 ,עשרַאוװ ןיא ,ןקיטולב לרוג ןופ דוס יו
 ןרָאפ ייז ןעזעג זייוולגניי ךיא בָאה
 תונחמ יוװ עלעקנוט יד ןרעיומ יד רעביא

 .רעטייוו א טלעוו ַא וצ תומשנ ןופ

 שדוקה ריע םילשורי ןיא ןוא
 למיה םעד רָאג רעביא יו ,ןעזעג ךיא בָאה
 ,טרַאוװ-ףָארטש רעייז טרעקַאלפעג טיײצ-טנוװָא טָאה
 ,םענורב ןליק ַא ןיא יוו ,ןיירַא זיא'ס זיב
 ,םישורב ןופ צרַאה םעד ןיא
 ,ןגיטשעג לָאמשרעדנַא ןַא ייז ןענייז וצפיורַא ךיוה ןוא
 ,והילא --- רעייפ ןופ ןגָאוװטסיײר ןייז ןיא יו

 שילַאנַאכקַאוװו ןוא שירענידנצעג

 .ןבירַאק יד ןופ םי סעד רעביא טנעקעג ייֵז ךיא בָאה

 .העיקש תעב טעוװַארּפעג טרָאד סעקנַאילוה עקימַאלֿפ ןבָאה ייֵז

 : רענוד ַא יו

 המכח ַא טצַאלּפעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה

 ,ןטיור ַא גנוי-ןקלָאװ א ,ץ'רוכש ַא ץל ַא ןופ

 ףוס ןייק ןעוועג טשינ ןוא

 .סרעטכעלעג עטשרעבייא וצ

 ךַאד ן'פיוא לָאמטסנעד טגעלפ סיױורַא

 .סעריָאלַאד עקיטכיל-לקנוט יד

 סַאג ן'פיוא ןטנוא ךיא-ןיב ןעגנַאגעג

 סנקלָאװ יד ןופ רענייא יו ,ןעזעג ןוא

 ,עילַאט רעד ייב יז טּפַאכ

 ,םורַא סָאװ סנקלָאװ יד ,קסַאילב-ןוא-קסַארט הרבח ןוא

 .ס'ַארוה עכעליירפ טמערַאיל

 טשרַאֿפעג ךיא בָאה ענעדיישרַאֿפ ןיא רעטרע ןיא ,ָאי
 רעסַאוװ טימ גרַאב ךיז טפערט'ס ואוו .קלָאפ-ןקלָאוװ סָאד

 .רעסַאוװ ייס ,גרַאב ייס ךָאנ סנקלָאװ ןכַאמ טרָאד
 דיירפ יד ייז ןבָאה רעסַאוװ ןופ
 ,טײרּפשעצ ןש'מיקחרמ ַא ןופ
 .רשבמ זיא ןוא טקניוװ סָאוװ ,טייקכיליולב ַא -- גרַאב ןופ
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 ןָאנביױא עמַאס ס'למיה ןיא ןעוו ןוא

 ,סניד ַא ,סקידלמרימ ַא לדנקלַאוװ ַא ןייטש ַא טביילב
 תעשב יוװ רימ צרַאה סָאד גיוו ַא ךיז טוט
 טעב ןיימ ןָאטעג-שטילג ַא טַאהעג ךיז עדנוקעס ַא ףיוא טָאה'ס
 רעקידנוקעס זיולב ַא לסיירטפיוא ןַא)
 .(קרָאי-וינ ןָאטעג-גיוו יא טכַאנ ענעי טָאה
 ,עניד סָאד ,ענלמרימ סָאד לדנקלָאוװ סָאד
 ,רַאפ הדוקנ-רוא יד יוװ רימ טמוק
 .תישארב רַאֿפ ןופ הדוקנ יד

 רעלטעב

 ,עקילייה ,עכיילב ,עטלַא רעלטעב ןעייטש סע
 ,עקידייל ,עטייוו ,עטיירב ןסַאג-טעטשרָאפ ףיוא
 עקידיירנָא טימ ןצפעל טימ םיוק ןעלקָאש ןוא

 .עקילייצנַא ,עקיידוס תולפת ןעלמרומ ןוא

 !ייז ןעקנַאלב ואוו -- ערעייז ןגיוא-רתסנ יד
 ,קיד'זונגה-רוא ייז טנייש סינּפ עטלַאק סָאד
 קיד'תונמחר-קידעמַאמ ןטלָאוו תוריפס ךיילג
 .ייז ןעקנָאשַאב טכיל-אובל-דיתעל ,טכיל טימ

 ,ןָא תובדנ יד ןעמענ ייז :טשינ ןעקנַאד ייז
 ןעוועג דניז רעקיטש תועבטמ יד ןטלָאוו'ס יו
 .ייז ןוקית ןבעג ףרַאד עמערָא השודק ןוא

 ןָא תומה-ךאלמ רעד טייז רעד ןופ ייז טקוק סע
 .ןעוועג דניק ַא טלָאװ רע יו םיא טרעוו קיטכיל ןוא
 ,ייז ןקיווקרעד עמַאזנייא יד שינרעטצניפ ןייז

 עקילייה יד

 (טעשזויס רעשילַאטנעירָא)

 .ךַאװ ןזעוועג יז זיא טכַאנ ייב טכַאנ ןוא
 ,ךַאד ץפיוא ןסיורד ןלעטש ךיז טגעלפ יז
 ,ןָאטסױא ךיז עשידרע-רעטצניפ סָאדלַא ןופ
 ,ןָאט סיוא-טיירּפש ַא סמערָא עקנַאלש יד ףױרַא
 ,טציא ךיא וט ןסירגַאב ךיד,, :ןגָאז ןוא
 טסציז וד סָאװ ,רעטרעגַאב רעקיצנייא ןיימ
 ךיוה ןייד טרעוו'ס !ןרעטש ןשיווצ טסגינעק ןוא
 ,ךיוה רעד ןופ ןגָארטעג רימ ןלַארטש ףיוא
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 ,טניוו םעד ןופ םעטָא ןיא שוק ןייד ריּפש'כ ןוא

 ,טנירטנַא ןוא טרעטַאלפ סָאװ ,ךרַאש ןדעי ןיא

 .טרעגַאב ןוא ךיד ליוו ןוא צרַאה ןיימ טּפַאלק'ס ןוא

 דרע רעד ןופ ןעיורפ יד טציא ןגיל סע

 .רעגעלעג ןקיּפמעד ןקיד'הואת ףיוא

 ,רעגעי ןדליוו סעד ,ןַאמ ן'רַאפ ןלַאפ ייז

 דמערפ זיא רימ רָאנ .עמערָא תויח יו

 .דמעה סָאד ךיז ףיוא טסיירעצ סָאװ ,הואת יד

 :רעטכעלעג ַא טרעטיצ ןּפיל עניימ ףיוא

 ,רעטכעט עקיניזטכייל ס'הוח ןופ ךַאל ךיא

 ןטנעקרעד טשינ טּפַאשביל ןייד ךָאנ ןבָאה סָאװ

 .טנערברַאפ טולב סָאד ןוא -- ייז טקיווקרעד טולב סָאד

 טקינייארַאפ ואוו ,טפַאשביל ןייד טשינ ןענעק ייֵז

 ,טקינייר סָאװ ,שוק ןייד ;קילג טימ טייקיאור זיא

 !רעסייק רעכייר-ןרעטש ןיימ וד ,קילב-דָאנג ןייד

 רעסייה ענייד ןטניוו יד טימ ךימ שוק ,ַא

 -- "ךַארֿפש ןייד ףיוא רעליטש צלַא רימ וצ דער ןוא

 .ךאוו ןזעוועג יז זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 שטנעמ זיא סָאוװ טכַאמ יד

 .ןייו קנַארק טסייה ןייז גנוי

 ענעסקַאוורעד ןסייוו סָאװ

 ,תולחמ ענייד עלַא ןופ

 !טנגוי ערעווש-סערוטש

 הואת עטשרע ןיימ ןעוועג זיא יז
 ױזַא טַאהעג טנייפ יִז בָאה'כ ןוא
 .טנייפ ןבָאה ךעלגניי עטבילרַאפ רָאנ יו
 .ןייז קנַארק טסייה ןייז גנוי

 גָאט ַא ןיא לָאמנייא זיב

 לטעטש ןיא ךיז וצ טריפעגמייהַא יז טָאה

 .ןַאדָאמעשט ןרָאד ַא ןוא צרַאה סַאזנייא ןַא

 טכַארבעג טשינ רענייק טָאה'ס
 .ןַאב רעד וצ ןעמולב ןייק

 ןַאד טניִז
 .ריא ןופ טרעהעג טשינ ךיא בָאה
 ?ןַארַאפ ךָאנ אעגרע יז זיא
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 .ןַאדָאמעשט רערַאד ַא
 .ןַאב רעד וצ יִז טײלגַאב טשינ רענייק טָאה'ס
 ןַאד טשרע ,ןַאד רעבָא
 ,טליפרעד ךיא בָאה
 דליוו ןוא ןעוועג זיא'ס סיורג יו
 .טכַאמ ריא ןופ גנודָאל יד
 טלעוו יד לָאמַאטימ זיא'ס
 ,רעמיורעג ןוא רעטסוּפ ןרָאוװעג
 ,ןוז יד ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא
 .רעמיוב יד טשיורעג ןבָאה שרעדנַא
 .רעגנירג טמעטָאעג ךיז טָאה גָאט סעד

 רעגניפ ציּפש ףיוא זיא טכַאנ עסייה

 .ןַא טציא ןופ ןעגנַאגעג טשינ

 ןרָאוװעג דוס ַא זיא סעּפע

 .ןָאצ ַא יו ןסירעגסיורַא

 טלעוו רעד ןופ רעטצנעפ יד ןופ טָאה'מ

 ,ןענידרַאג יד ןעמונעגרעטנורַא

 ,טנַאו ןוא ביוש טעקַאנ ןעייטש

 .ןעניפעג וצ ןטָאש ןייא טשינ

 ,דיירפ טָאה רילָאק רעדנַא ןַא

 .רעצ טָאה קַאמשעג רעדנַא ןַא

 ,רַאפרעד צלַא ןוא

 .רעמ ןיוש ָאטשינ זיא ענעי לייוו

 ,גנורעדנע יד טציא זיב קנעדעג'כ
 ,טכַאמ גזיא שטנעמ זַא ,ליפעג סָאד

 טכַאמ א זַא ןוא
 .ןַאטעגּפָא ךיז לרוג ןיימ ןופ טָאה
 ,ןפיל עניד יד טימ יז
 ןרעיורט ןוא ןעגנורעגַאב יד טימ
 ,ןגיוא עקידנעירב עריא ןיא
 -- ,ןרעיול וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה סָאװ
 ןרעטיוועג -- יז זיא ןעוועג
 ,טייוועגקעוַא טניוו רעד יז טָאה
 רעטיצ סעד ץילב ריא ןופ לָאז יִז

 ואוושרעדנַא צץעגרע ןרעטיצסיוא
 ןרענוד עריא ןופ ןוא
 הנעט יד ןדָאלסיױוא
 .עניימ טשינ ,ערעדנַא ןעלמיה ןיא
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 ,עלַא ןשטנעמ עטנלע רימ
 זדנוא ןשיווצ רעטסכַאווש רעד ךיוא זיא'ס

 .עלַאער קיביײא ןַא טפַארק ַא
 ,טדניוושרַאפ שטנעמ ַא זַא ןוא
 טניוו רעד רָאנ סע טָאה
 םיא ןגָארטעגקעוװַא
 ,ןרעמוז עטייוו ערעדנַא וצ

 ערעדנַא ןעלמיה ןיא לָאז רע
 ,ןצילב ענייז ןדניצנַא

 .ןרענוד ענייז ןרעליוק

 עקירעמַא ןיא ךיא ןיב ןוא

 ,טסײג-לגָאוו ןוא זיולב גנורעניארעד

 ,רעטילּפש רעטייוורַאפ ַא ןליוּפ ןופ

 -- ואוושרעדנַא ךעגרע אמתסמ ךיא רענוד

 .רעטיוועג ַא זיא שטנעמ

 רעטײלגַאב רעד -- רעטייווצ רעד
 ,טלמונַא ַאד
 סױרַא לדייב-ןָאפעלעט א ןופ ןיב'כ ןעוו
 ,(טלמוטעצ לסיבַא ךימ טָאה סָאװ ,סעומש א ךָאנ)
 רעביאנגעק לגיֿפש ַא ןופ טָאה

 רעה ַא ןַאטעג זיירפש ַא רימ וצ
 .טוה ןעיורג ַא ןיא

 טונימ ַא בָאה'כ
 :רעלק ַא ןָאטעג
 !רעוו רעבָא -- קיטנעק סעּפע

 רעה רעד טָאה

 םירק רעד ןיא ןָאטעג לכיימש ַא

 םיטש רעטסליטש רעד טימ ןוא

 ןןטײלגַאב ךייא ךיא געמ :ןָאטעג גערפ ַא

 .ךיא סייה ןילטייצ ןרהא

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ךיוא ךיא --

 .ךיא סייוו סָאד --
 ,ריא טײטשַאב ייווצ ןופ
 -- ךיא ןוא
 .רעטייווצ רעד ןיב ךיא
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 ןטייווצ סעד ןופ אדבוע יד
 .ןסײלגַאב וצ זיא
 !ריא טייג יײובָאס םוצ
 .טוג רעייֵז
 .רעטײלגַאב ַא ןבָאה עקַאט ריא טעוו

 .רעטייווצ רעד רימ טימ קעוַא זיא'ס ןוא

 טנעָאנ
 .ןסייר ףיוא ּפָארַא טכַאנ עלעה ַא זיא
 ,עניימ עבָאב עליטש יד ױזַא טציז
 ,ןסייוו םעד טכיל-הנבל םעד ןיא ביוט ַא
 :הנעט עקידנענייוו-שידניק ןיימ טרעה ןוא

 .עבָאב ,ךימ גלָאֿפ .עטוג ַא ייז ,עבָאב
 עדייז רעד סָאו ,רעטייל םעיינ םעד םענ
 עדייב יױזַא רימַאל ןוא -- טפיוקעג טָאה
 .םעדיוב ןסייוו ן'פיוא ,וצפיורַא ןייג

 -- ,םדוק ךאלמ ַא ןייז ףרַאד'מ !למיה ן'פיוא
 ,לּפעק ןיימ טעלג יז ןוא עבָאב יד טגָאז
 לּפע ןייק טשינ ריד זיא'ס !למיה ן'פיוא
 .ןעגנַאלרעד טשינ סע ןָאק'מ .םיוב ַא ףיוא
 !ארומ ַא -- ,דניק ןיימ ,טייוו למיה רעד זיא'ס

 .הרוחש הרמ טימ גָאי ַא רימ ףיוא טיג
 .טרָאװ ריא ןופ הנבל יד ךיִז טשעל'ס
 ,טרָאפ ךָאד עז ךיא .צרַאה רימ ךַאמ ךיא רָאנ
 קוצ א טיג גנולצולּפ .טנעָאנ זיא'ס זַא
 :ּפיל ןיימ קיד'תונשקע ּפילכ ַא ןיא
 !קוק ַא ביג !טשינ טסעז -- טנעָאנ ךָאד זיא'ס
 !ןעגנַאלרעד ןָאק עמ ,ןָאק עמ

 ןעגנַאגרַאפ טלעוו ךָאנ טלעוו זיא
 ,דרע ס'נסייר ףיוא טכַאנ רעטייוו רענעי טניז
 טרעהעג טָאה סָאװ
 .הנעט ןיימ ןוא ןעּפילכ ןיימ
 .עניירט-עגייפ עבָאב יד גנַאל ןיוש ָאטשינ
 .טכענ ליפיוזַא ,ןעזעג ךיא בָאה טכענ ןוא
 .עניימ ןרָאי יד געוו ןץ'פיוא ןריולרַאפ בָאה'כ ןוא
 .טכערעג ןעוועג ןיב'כ :ךיא סייוו רעטציא רָאנ
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 ,ןענייוועג ןוא תוליפת ןופ טכענ ןבָאה ךימ

 ,טרערטעג רימ ןיא טולב טימ צרַאה סָאד טָאה'ס ןעוו

 -- דרע רעד וצ למיה רעד זיא טנעַאנ :טנרעלעג

 .ןעניימ ןשטנעמ יווװ רועיש ַא ןָא רעטנענ

 "עטנעירָא , ףיש רעד ףיוא ןבירשעג

 ןסַאּפ עקימַאלפ יירד למיה ןיא
 -- רעדימרַאה ליפוזַא ךָאנ ,ןוז ךָאנ ,גָאט ךָאנ

 ,רעדיל יירד ,ןסַאּפ עטיור יירד יוװ ,ןביילב ןלעוו רימ ךָאנ ךיוא

 .טשינ ךיוא סָאד רשפא ןוא

 ןעגנַאפ עטייוו ןופ
 ןעגנַאלק ןופ תרובשת ַא .טניוו רעד םוא ךיז טרעק
 .טנװַא םעד רע טגנערב

 ןענַאטיּפַאק עלַא ןוא ןפיש עלַא
 ןענַאד ןופ ןריפ
 .טרָאד םוצ
 טרָאב ןייד ייב ,ףיש
 םיווׁש ךיא :סייוו ןוא ךיא ייטש
 -- ןפַאה ןייק וצ טשינ
 .םיה ל א וצ

 טעמכ ,טמָארּפסקע ןַא :ףַאשַאב רעד
 ןח-יעדוי רַאּפ ,רעשיטסירַאמוה ַא

 -- סעכילּפ ןבָאה ןשטנעמ עלַא זַא
 ,רָאלק ךָאד זיא ,םיצל ןגָאז ,סס ַא ד
 ,סעכילּפ עכלעזַא ןַארַאֿפ :רעמ טשינ

 .רָאה טימ טקעדעגוצ ןענייז סָאװ

 ,המכח יד טשינ ךייא טלעפעג'ס ביוא זיא
 ,ךַאלפ וצ יז זיא ךייא גילדעוו ביוא
 יז גנערב ךיא זַא ,ןגָאז ךייא ךיא לעוו
 .ךַאז רעדנַא ןַא רָאג ןגעקַא

 ,זיא ףַאשַאב רעד סָאו טגערפעג בָאה'כ ןעוו

 :דוסב טגָאזעג לעֶז ןיימ רימ טָאה
 ,רעלַאסָאלָאק ַא ךילּפ ןימ ַאזַא
 .טָאג טימ -- טקעדעגוצ טָאה טָאג סָאװ
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 דרע רעד רעפטנע ןַא

 (לוריבג ןבא ןופ ויטַאמ ַא ףיוא)

 -- !עלַא ןשינעטכַארט יד ריד ןגיוט סָאװ
 -- .דרע יד רימ וצ טכַאמ

 -- ךיו טזַאל'ס סָאו ריא ייב םענ ָאט ,טייצ יד זיא עגרַאק א
 .טרעוו טשינרָאג זיא םעד צוח

 -- ןפיול ייז זָאל ךיא ,געט ןופ ךַאל ךיא !דרע וד

 .טרעשַאב רימ סרעכעה זיא'ס

 ןגעוַאב ףוג םעד טוט המשנ יד יו
 .ריִׁש ןיימ שטנעמ םעד טגעװַאב ױזַא
 ריִמ ךרוד שטנעמ רעד טרָאפ סע
 .ןגעקטנַא טָאג ןייז

 בתכ-ןשטנעמ טימ ןכייצ

 בתכ-ןשטנעמ טימ ןכייצ
 :ףיוא ענױזַא רעטרעוו
 ןטייקטרעקרַאפ עלַא
 ןןטייקטלעטשרַאפ ןענייז
 ךיז ןגערפרעד ליוו ךַאז

 .ךַאזנגעק ריא וצ רָאנ

 ןטייקטרעקרַאפ עלַא
 :ןקעדפיוא ךיז ןליוו
 ,גנוקינייא ,גנוקינייר
 .ייז ןליוו גנוקיבייא

 ,ןעמוקרָאפ טוט סָאװ ,צלַא
 ;םעניימ רעגַאב םעד טניד
 ןענעגעגַאב ךיז לָאז'ס
 .ךַאזנגעק ריא טימ ךַאז

 שינעלקנוט רעד ןופ טמענ'ס
 ,ןקיֿפסױא ךיז רוֿפרוּפ
 ןטייקטרעקרַאפ יד ןעוו
 .ןקוקנָא ךיז ןעוט
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 ןֿפַא סרעיורט ךיז ןופ גָאי

 !ֿפַא סרעיילש עדנילב קעד

 ןעגנוטכוד יד רעטניה

 .סנייא ןיימ טקיצנייא

2025 

 גנואוט רעטוג רעד ןופ דיל

 גנוניימ ַא זיא'ס !גנוניימ זיא סָאװ
 .טרעוו טשינרָאג

 -- סנגרַאמוצ ףיוא ןוא ,יױזַא טנייה
 .טרעקרַאפ טקנוּפ

 עביל ןעד זיא !עביל זיא סָאװ
 זטרעוו סעּפע

 -- ןגרָאמ ןוא ,טני י ה עביל זיא יז
 .טרעקרַאפ טקנוֿפ

 .טייקטרעקרַאפ זיא יז !יורפ זיא סָאװ
 ,יוזַא טנייה

 .ךוֿפיה רעלופ ,ךוֿפיה -- ןגרָאמ
 .יורפ זיא סָאד

 -- ריא טיורטעג'ס רעוו ?גנוטכיד זיא סָאוװ
 .טליֿפשרַאפ רעד

 ךיד יטרַאנעג סע .ךיד טריפרַאפ טרָאװ
 .דליב'ס

 ,טרעיוד זיולב יז -- גנואוט עטוג
 ריא ןופ ןוא

 ,רעהפיוא ןַא ןָא ןלַארטש ןעייג

 .רועיש ַא ןָא
 ןעלגיּפש ןיא יוװ ,גנואוט עטוג

 ,לָאצ א ןָא
 ןטלעוו עלַא ןיא ךיז טלגיּפש

 .לָאמַאפיױא
 -- םתוח ןייד ךיז ףיוא טגָארט יז ןוא

 ,טלַארטש רע ןוא
 ןטלעוו ןיא ּפָא-טלגיּפש יז ןוא

 .טלַאטשעג ןייד

 דיל ס'לבוקמ ַא

 ,געט-ןכַאוװ ןענייוו ןטנוא

 .הערּפ תפילק טקיטלעוועג'ס
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 ןבילקרַאפ ךימ ךיא בָאה
 .ערַאמכ רעכיוה ַא ןיא

 ,ערַאֿפש ַא ףיוא טנפע
 ,ערַאמכ יד רימ ערַאּפש ַא
 ,רימ הארמ ַא טקעלּפטנַא ןוא
 .הארמ עקיד'אלּפ ַא

 רענעגנַאפעג רעד דוד-ןב
 .ערַאנ רעד ןופ ךיז טביוה
 ןיורק יד ןָא טוט ,טייק יד טכערב
 .הרהט ןיא ןוא השודק ןיא

 !הננרנ וכל טגניז

 !הערּפ תפילק ,רעטיצ

 ,געטכָאו ריא ,געטנכָאוװ

 !ערַאו ַא טכַאמ תבש םעד

 גנַאזעג-ףָאלש ס'לבוקמ םעד

 סרעמע עקיאור יו
 סענורב ַא ןיא
 .םינוקית ןפָאלש

 ןגיוא ענעפָא טימ

 .תורוא ןע'מולח

 .תורוניצ ןעלמערד'ס

 רעדניק עניילק יוו
 םירָא ן'פיוא ּפָאק ן'טימ
 .םירתכ ןייא ןפָאלש

 ןעור תוֿפילק

 םולח ןיא ןעעז ןוא

 .םולשה-יכאלמ

 םיניד ןבָאה סע
 :ןפָארטש טרעהעגפיוא
 .ןפָאלש ייז ליטש יו

 ףױרַא ןוא ֿפָארַא טילפ'ס

 עלַא ייֵז טכַאווַאב ןוא

 .בוט-יכ רעלעה ַא
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 וָאט רעד זיא ףיט

 א

 ,קידנעגניז ןעיצ תולייח טשינ

 -- טכַאלש ַא רַאֿפ תולייח טשינ

 ,ענרעבליז ןלַאוװק ןסיג סנקלָאוװ

 .טכַאנ רעד ןיא ןגער ַא טצַאלּפ'ס

 ,קנַארטעג:ףָאלש ןייא-טמענ ,רעמייב עקנַארק
 !טנוזעג ףָאלש ןיא טרעוו ןוא טּפָאלש
 ,עקיטכַאמש סעװָאר ,עפיט סעווָאר
 .דנואוו רעייא ןגער רעד טלייה'ס

 ,עקיטכַאנ ןלַאוװק טימ ןָא ךיז טקנירט
 ,ריב קימיוש ס'נגער םעד טקנירט
 ,עקיטכַאמש סעוװָאר ,עפיט סעוװוָאר
 !ריא עקידנטרַאוװ סעווָאר

 ב

 ףיוא טרעה ןגער רעד
 ,ליטש טרעוו טכַאנ יד ןוא
 עלוד ַא זיומ ַא
 ,ליד ן'פיוא טציז
 .ףייפ ַא ןבעג וצ ארומ טָאה

 | טכַאנ יד זיא ליטש
 .ףָאלש רעד טשינ טמוק'ס ןוא
 ,רעטסנעפ ערעטסניפ
 .ףָארטש סי'טָאג יו צרַאוװש
 !סייוו רעוו -- סעּפע ךיז טיירג סע

 רעטסנעפ ערעטסניפ
 טלעטשרַאפ ןבָאה
 ,ןשטנעמ סעד -- טָאג רַאֿפ
 .טלעוו יד -- שטנעמ רַאפ
 !סייה יױזַא טכַאנ יד זיא סָאװ

 טכַאנ יד זיא סָאװ
 !טכעּפעג צרַאוװש יױזַא
 טיײקצרַאוװש עקיּפעלק ,ָא
 ,טכענ ענשוד ןופ
 !ףָאלש ךָאנ ןעקנעב סעיוװ ןעוו
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 ?טכַאנ ,ריד זיא סָאװ
 !טכַאנ ,וטזיב קנַארק
 ןגער רעד ךיד טָאה
 -- !טכַאמעג טשינ טנוזעג
 .ליד ן'פיוא לוד טרַאטש זיומ יד

 ג

 ,טכענ ענשוד
 ,טכעלש ןוא צרַאוװש

 !טכענ עקידעלָאמס
 ,טָאג ןָא טכענ
 ,טול-רוכש
 !טכענק עקידנַאטשּפיוא

 דליוו קידלַאוװ

 טליב ןוא טנייוו

 .דניזעג ס'יאדמשא

 -- טייגרַאפ ףַאלש

 טייג סע ןוא

 .טניה יד ןופ ןליוה'ס

 ליב רעד טקָאל'ס

 ,ליֿפש ַא יוװ

 .אטח םוצ טפור ןוא טקָאל

 סױורַא טסליוו
 ,זיוה ןייד ןוֿפ

 .טעב ןייד ןופ ןעגנירּפש

 טנעוו יד רָאנ

 ,טנעה ןגירק

 .וצ ךיד טסעפ ןטלַאה

 ,ריפ ריא טנעוו

 !ריא רעגנַאֿפ

 ,וצ זיא ריט יד ןוא

 -- טרַאצ ,טרעוו טרַאצ
 -- טרַאוװרעדמוא
 ,טניה יד ןופ ןענייוו'ס
 :טכַאד ריד ןוא
 טכַאנ רעד ןיא
 .דניק ַא סָאד טרעמָאי
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 טסגנַא ןיא ןוא

 ,טסקנַאצ ,וטסגיל

 .טניגַאב גָאט רעד זיב

 -- טדימשעג טסגיל

 טיצ ךיד ןוא

 .טניה עדליוו יד וצ

 !סיוא -- גנילצולּפ טשרע

 ןשיוו ייז -- ןטייקליטש ןוא

 ,ֿפָארַא ליב ךָאנ ליב
 .ןשיט יד ןופ ךעלקערב יווװ

 .ליטש ןוא

 .ליטש ןוא
 .ןשיק סָאד ףיא-טמעטָא ןיד
 טָאה רעוו
 !:טליבעג

 ןשירפ לּֿפענ-ןעיוט ךרוד

 ,טכיל טמוק

 טרירַאב
 ,ןשיוַאלק יו ריד טנעה יד
 טכייל ןוא

 ףיוא-טגנילק
 ןשיווצ ַאזַא ליּפש-ייוװצ ַא

 טולב ןייד
 -- טָאג ןוא
 !ןןשימ וצ ָאד ךיז טגַאוו רעוו

 !טליבעג טָאה רעוו
 .טליבעג טשינ רענייק טָאה'ס
 .ןעניר ןעיוט-ןעניגַאב
 -- טליּפש רע
 טליּפש טָאג
 .ןעניגַאב ןופ רענעט יד

 ןָאט ןייז
 .יוט זיא
 .ןעניאור טקילעזטייל רע
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 טצַארֿפש ליק

 -- גָאטרַאֿפ

 .ןענירג ןביוש-רעטסנעפ ןוא

 :עז ןוא

 טרעוו סנירג

 .ןעניבור ןיא טלדנַאוורַאֿפ

 !טילג סע

 !טילג סע

 ןעניד סָאו ,שטנעב רעטסנעפ יד

 טכיל םעד

 ריד ןוא

 ןעניפעג ריד ןפלעה ןוא

 ,ןוז יד

 ,ןיז םעד

 .ןעניז עלַא ןופ ןיִז סעד

 !טליבעג טָאה רעוו
 !טניה ַארַא'ס -- טניה
 !ןסיורד ןיא זואוו ןוא
 ןןסיורד ַא רַאפ סָאװ

 ךָאד וטסיב ןעוועג

 ,ןילַא ןצנַאגניא

 המשנ לסיב סעד טימ

 -- ןייצ יד ןשיווצ

 ?ןסיורד ַא טימ טניה ָאד ןעמוק יווװ

 טניה ןענייז סָאד
 ,ןעוועג טשינרָאג סעד ןופ
 .ןסיורג סעד טשינרָאג םעד ןופ טניה

 ןסיורד רעשלַאפ ַא

 ,ןעוועג סָאד זיא

 .ןסיוא טשינ זיא טָאג סָאוװ ,סעּפע

 לווייט רעד ,סינּפַא

 :יױזַא דימת זיא

 .ןסיורד רעשלַאפ רעד -- זיא רע
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 רעטסנעפ יד ךרוד קוק ךיא
 .סױרַא גָאט ןגנוי םוצ
 ,ןענירג סעוװָאר יד
 -- ןזָארג סעװָאר יד
 טָאה ןגער-טכַאנ רעד
 .ןָאטעג תוחילש ןייֵז

 ,רעטסנעפ ,טייז טשטנעבעג

 ,רעצרעה עקילַארטש

 .ויוה ןופ רעצרעה ענעפָא

 ,ענרעבליז ןטַארדַאוװק

 ךייא ךרוד טעזרעד'ס

 ,ךיז-רעסיוא סעד -- ךיא רעד

 גיוא-ןעגעק סָאד -- גיוא ןיימ

 .טלעוו רעד ןופ

 ,ךיא רעד טרעוו םוהת
 :ךיִז טימ טביילב רע ןעוו
 ןעיֵאוו טקיניײּפעג
 ןעיורפ יו ,ןטײקֿפיט ענייז
 .לוטשכָארב ן'פיוא
 ,רעטסנעפ ,רעבָא ריא
 רעריפ עטוג ריא
 - רעביאנגע ק םוצ
 ןיירַא טגנירד ךייא ךרוד
 .טנורגּפָא ןיימ ןיא גָאט רעד

 ,רעטסנעפ ,ךייא ךיא ביול
 ,רעצרעה עקילַארטש
 .זיוה ןופ רעצרעה ענעּפַָא

 :טליבעג טָאה רעוו
 .טליבעג טשינ רענייק טָאה'ס
 .ָאד זיא גָאט רעד
 ךליב ס'נוז רעד טגָארט רע
 .ןכַאו סָאו ,ןסַאג ךרוד
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 ,רעביטש ןיא ,קינייוועניא ןוא

 טָאג ךיז טקעלּפטנַא

 .ןכַאז ןופ ןעמרָאפ ךרוד

 ,רעטסנעפ עקימָארטש:-טכיל

 ךייא ךרוד ןעוו ,טציא

 ,ןוז רעד וצ גיוא ןיימ טייג

 -- גיוא ןיימ וצ ןוז יד טייג

 רעדלימ ַא ךיא קוק
 .םינּפ ןיא טלעוו רעד

 רימ ןיא ןברָאטשעג

 ,רעדליּפעג שלַאפ ס'כיא םעד

 .רעדליֿפעג ס'טכַאנ רעד

 ס'טלעוו רעד טימ טּפינקרַאפ ןיב'כ

 .רעדליב עקיניזפיט

 רעטסנעפ יד ןופ טכיל ןיא
 :עו ןוא ךיא קוק
 הענכה זיא שיט ַא
 ,סיפ ריפ ףיוא
 ,ןגָארט וצ צלַא טיירג

 ןעגנַאלרעד וצ צלַא
 .האנה רעמוטש טימ
 ,הענכה זיא שיט ַא
 .הדובע זיא שיט ַא

 :שיט ן'פיוא טיורב סָאד
 ןרָאוװעג זיא ןוז יד
 .ןרָאק ןופ גנַאז ַא

 -- לוגלג רעקינוז ַא

 ףרַאש יד טצילב יו

 !רעסעמ ַא ףירח ַא ןופ
 זיא קילעזטייל יווװ

 !דלודעג ס'לוטש ַא

 רעלעט א זיא ןוא

 ,רעלעפ ןייק טשינ

 !טלופרַאפ ןרעוו ליוו סָאוװ
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 ,עלעה יד ןטעּפַאט יד ןוא
 ןפיול סָאװ

 ,עילעטס רעד זיב ליד ןופ

 ,עילעּפַאק א טשינ סע זיא
 קירוצ טרָאפ סָאװ
 הנותח רעסיורג ַא ןופ
 !קיזומ ןצנַאגניא ךָאנ זיא ןוא

 ,גָאט רעד זיא ףיס
 ,ךס ַא רעפיט ןוא
 טכַאנ רעד ךיז טָאה'ס יו
 .טכַאדעג

 ןֿפַא ןליב טניה:טכַאנ
 ,קיבייא זיא גָאט רעד

 .הלגתנ קיבייא טרעוו

 עלַא ןכַאז יד :רעה ןוא
 ,רעטרעוו עמורפ טימ ןעקנַאדַאב
 ,רעטסנעפ יד ןעקנַאדַאב
 ,רעטכעוו עקידנטכייל יד

 רעלטימרַאפ עטוג יד

 ,רעביטש ןוא סנסיורד ןשיווצ
 רעריפ עקילייה יד

 ,רעביאנגעק םוצ

 ,םעלַא ןופ רעקעלּפטנַא יד

 ,ס'טלַאהַאב טכַאנ סָאװ
 ןדניברַאֿפ סָאוװ ,יד

 .צלַא טימ סנייא

134 



 לייטּפַָא רע טס קעז

 אבוק -תולג ןיא





 19 || ַאבוק-תולג ןיא ןבירשעג

 לײטּפָא רעטסקעז

 אבוק-תולג ןיא

 ַאבוק ןיא ענעבירשעג ,רעדיל ערעדנַא רָאּפ ַא :גנוקרעמַאברָאפ

 .סנייא דנַאב ןיא ןיירַא ןענייז ,(ַאטיסנעמרַאק :לשמל)

 םי ןשיבירַאק םייב עיצַאלּפמעטנַאק

 סםת השעמ
 .םי רעד ןוזיגָאטימ ןיא טקערטשעגסיוא ךיז טָאה
 -- טנוזעצ םיא ףיוא ןוז ךיז טָאה טייקיולב זיב שזַא
 .למעלפ ַא טרָאד עילַאוװכ ַא ואוו

 למערד םעד רע טלמערד

 טנוה ןטלַא ןַא ןופ
 :םיא לָאמַא רעד םולח וצ טמוק'ס ןוא

 ןטַאריֿפ עשיטייצרַאֿפ ןופ ןעיירשעג
 ,(רעקערשרעד עקיטכיזעג-טיור ,עמייהעג)
 ,ןטַאמרַאה עשיטייצרַאפ ןופ ןעיירעסיש
 .רעקעלג עטמוטשטנַא גנַאל ןופ גנַאלק:םרַאלַא

 .ןדניא ןעלּפַאצ קימיוק-סיוק

 .לָאטש רעיולב .םולח .זיא ור .טשינרָאג ןוא

 -- לָאמַא ןעוועג קערש זיא'ס
 ןדניושרַאפ טעו קערש ןיי מ ךיוא .םיורט רָאנ זיא טציא

 ,טנוזעצ סייה ךיז טָאה סָאװ ,ןוז-גָאטימ ַא ןופ םולח ןרעוו ןוא

 .טנוה ןטלַא ןַא ןופ למערד ןרעוו ןוא

 אבוק ןיא לַאװַאנרַאק רעצרַאווש

 .(* ע ס ר ַאֿפ מ ַא ק יד טמערוטש תוקבד-רעגענ ןוא קיוּפ טימ

 .רענַאװַאה ףיוא ןסַאג ףיוא דלַאוװי-לגנָאשזוד ןוא סםעטָאט

 רענַאקירעמַא-ןײטַאל דרע ףיוא עקירפַא-רוא ןעז וצ

 .עשרַאוװ ןופ שזַא -- ןעמוקעג ךיא ןיב

 ץהעש ןרעה וצ טיירג ןיב'כ !םַאטש-רעגענ רעקידינושארה-סדא
 ,ןלָאבמיס ןופ רעטַאעט'ס ןעז ,ענייד סעינָאּפמיס-קיױּפ יד

 .עצרַאווש יד ןופ לַאווַאנרַאק (*
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 ןעָאד-טשינ ןוא ןעָאד עלַא ןופ טפעהַאב סעד ןעז

 .ןץילוע עלַא ןופ גנורעטעמשעצ יד ןוא
 ,ןכָאק וצ ףיוא טשינ טרעה סָאוװ ,ןַאעקָא ןַא--לַאװַאנרַאק ןייד
 ןענָאמרעד ַא ,סעּפלַאמ עקי'נומדק ןופ דיירפ ַא
 ,ןכָארב ןוא עקינעוו-סייוו-רעוו תונוחצנ ןופ
 -- ןענָאמעד ןוא ןשטנעמ ןשיווצ תומחלמ

 .ןענָארט ןרעטש ואוו ,ןיהַא ףױרַא-צנַאט ַא ןוא

 (+ןַאקעלַאמ ץפיוא טכַאנרַאֿפ
 לסַאקיָארָאמ ןופ סערוט-טכייל רעד טָאה ךָאנ
 ,ןדנוצעג טשינ רעייפ ןייז
 ןָאקעלַאמ רעד טקישעגסױרַא טָאה ןיוש ןוא

 ןגיוא עקידנרעטמַאל-גנוי תונחמ
 .ןדנואוושרַאפ זיא סָאװ ,ןוז רעד ךָאנ

 רגסומה-רמאמ םענערָאוװעג-םלענ ַא ןופ
 ,ןבילבעג ןכיוה םעד למיה ןיפיוא זיא
 ,ןבירשעג קידרעבליז

 .טקנוּפ ַא ןוא -- זיולב רעמַאלק ןייא
 :רעמַאלק רעד

 .הנבל א ןופ לגניריוא סָאד
 -- טקנוּפ רעד
 .טקנופעצ יולב ,ןרעטש רעקיצנייא ןַא
 ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ
 !רענעדנואוושרַאפ רעד עזעטנערַאּפ רעד ןיא

 .ןענַא סע טוואורּפ טניוו:סי רעכַאוװש ַא

 -- ןטנעניטנַָאק עטרילַאק ס'ברעמ םעד

 -- סעדיטנַאלטַא ענענופעג-קירוצ

 .ךיז ןשַא ,ךיז ןשעל
 טנורגּפָא ןופ טניוו ַא

 .רעטנורַא ייז טּפעלש

 תודיחיב רָאנ טנערברעד'ס

 -- רעטנוצ ןטסטרַאצ ןופ ןקלָאוװ רענלצנייא ןַא

 .זדלַאה םענעדלָאג ַא טימ למעק ַא

 .ןטָאש-ןאישַא ףיוא ןטָאשעצ טרעוו רע ךיוא

 .טיורש םענבירד טימ סי טרעטיצ'ס

 .ענַאװַאה ןופ גערב-סי םעד סיוא-גנעל סָאג יד (*
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 -- טנַאה ַא ייברַאפ טבעווש לגיופ רעכיילב ַא יוװ

 ןטָארד יד טיצ סָאװ ,טנַאה יד

 | .טיוט ןופ ןוא ןבעל ןופ

 דנַאל עטוג סָאד

 קנַאב רעד ףיוא רענייא ַָאד ציז ךיא
 ,גנַאל גנַאלק-סי םעד ךרָאה ןוא גערב םייב

 גנַאלרעד ַא טניוו-סי טימ ןָאט ליוו
 .גנַאלרַאפ ןיימ ןופ דנַאל םוצ

 טנַאילירב ַא יו רימ ןעלמעלפ טמענ

 ,דנַאר ןטיור ס'ברעמ ןרעטניה ןופ

 ,םי ןופ טנָאזירָאה ןרעטניה ןופ

 .דנַאל עטוג סָאד ,דנַאל סָאד

 ,יורפ ַא ןופ תוחיר:עילַאווכ ריּפש'כ

 ,טנַאקַאב-טשינ ןוא יינ טקיטפוד סָאוװ

 ,טנַאמַאב ןַאמ סםעיינ ןצלָאטש ןופ

 .דנַאל םענעי ןופ ןַאמ סעד

 שירפ טלמעלפ סע ,טייו טלמעלפ סע

 ,דנואוו ַא -- ךיא ןוא ,דנַאל עטוג סָאד

 ךיי ַא ,דנואוו עקידעבעל ַא

 .דנובַאגַאוװ ַא ,ךַאד ןָא

 טרָאד ןופ רימ וצ טייג'ס ,ךיז טכַאד רימ
 .ףיטש ַא ס'טניוו םעד זיא'ס ,ןיינ ...ףור ַא
 .טרַאנעג רימ רעיוא'ס רע טָאה סָאד
 ,ףיש ןייק ןיהַא ָאטשינ

 (*ענַאװַאה ןיא ןבירשעג ,עיגעלע רעקרָאיד-וינ

 ןזרָאקַא עשילָאכנַאלעמ ןעשזדנַאלב ליטש
 ןידרָאג בקעי טָאה לָאמַא ואוו ,ןסַאג ףיוא
 .ןקעטש-ןוא-דרָאב טימ טרידַארַאּפ

 ןעגנערברַאֿפ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא קרָאי-וינ ןיא םישדחיטסַאג עכעלטע ךָאנ (*

 זיא עשרַאוװ .טילפ ַא ןופ יוו ןעוועג זיא סוטַאטס ןיימ .ַאבוק ןיא םישדח ןעצ ךרע ןַא
 -וינ ןיא ןטסַאג ן'תעב ,רעירפ טליפעג בָאה ךיא סָאװ ןוא ,ןרעלטיה רעטנוא ןעוועג

 .עילַאכנַאלעמ ןיימ טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ,קרָאי
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 רעד

 סענייק טוט ייוודַָארב ט סיוו ףיוא ,טסיא ףיוא
 יו טשינרָאג

 .ןקעוו טשינרָאג ןקעטש םוש ןייק ןיוש טעוו'ס ןוא

 ,ןענָאֿפַאמַארג יד טלעוו רעד ףיוא ךיוא ָאטשינ

 ןעמַארג יד ן'תוכּפתשה'סיוא ןגעלפ סָאוװ

 ."ץעמַאמ רעד עלעווירב ַא,, ןופ
 ןעינהָאק רעטסימ וצ זיא עמַאמ יד ,ָא

 קנַארק ןוא טלַא ןעמוקעג
 גנַאל ירעטעמעס רעד ףיוא ןיוש טגיל ןוא
 .ןעמַאזוצ ךַארּפש-עמַאמ רעד טימ

 (*ָאגעיַאג

 :ַא'ידוכ ַא טייז ריא :ָאגעיַאג רעטלַא רעד טגערפ
 .סיוועג ---
 ןןיב ךי א רעוו ריא טסייוו רשפא -- יױזַא ביוא --
 סניימ בייוו עשילױטַאק סָאד זיוג ַא יצ דיי ַא
 .סַאנַארַאמ ןופ םַאטש'כ לייוו ,ןרָאי יד רימ טלעשרַאפ
 ,ראפרעד :יז טגָאז זיא .רעטסיולק ןיא ןטלעז ייג'כ
 ,טסירקמוא רענעטלָאשרַאפ וד ,דניז ענייד בילוצ
 ,טיוט םעד רימ טכַאמ יז .רעטכַָאט רעזדנוא טציזרַאפ
 טשוק ןוא ןצעג רַאֿפ קר טינק ןוא ,סניימ בייוו סָאד
 .לווייט רעד יז טּפַאכ ,ונ .םיחלג ןופ טנעה יד

 רימ ןיא רָאנ טנערב סע .טשינ ךיוא ךיא ןיב דיי ַא
 ןייטשרַאפ טשינ ןָאק'כ ןוא ,רעטלַא ןַא דחפ ַא

 .ענַאװַאה ןיא ,ָאד טָא ירדנ-לכ רעייא
 .ןרערט ןייק ,רוּפיכ-םוי רעייא ןיא ,ַאד ַאטשינ
 .ןרָאטיזיוװקניא רַאפ ארומ יד ַאד ָאטשינ
 .טָאג רַאפ ארומ יד ַָאד ַאטשינ :רקיע רעד
 ,ןטרָאק ןיא ריא טליֿפש ױזַא -- טייצ טָאה ריא רַאנ יו
 ,ןטרָאד ןוא
 .טשינרָאג ןוא .טנרָאצ רע ןוא טָאג טציז ,ןביוא טרָאד

 ןרָאוװעג זיא סָאװ ,טגָאז ,ןרָאוװעג זיא סָאװ ,ָא
 .קערש ןופ טשינ רוּפש ןייק !סָאידוכ ריא ,ךייא טימ

 קיבליזיירד --- ָאידוכ ;רעינַאּפש ַא --- בליז רעטייווצ רעד ףיוא טנעצקַא -- ָאגעיַאג (*

 .דיי ַא --- ('י) בליז רעטייווצ רעד ףיוא טנעצקַא --
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 ארומ ןייק טשינ טָאג רַאפ ןצנַאגניא רָאג טָאה עמ
 ,ןרָאטיזיוװקניא רַאפ ,לידבהל ,טשינ ךיוא ןוא
 .רעלעק ןיא ןזיײװַאב גנילצולּפ ךיז ןענָאק סָאװ
 רעלעה ַא זיא גָאט רעד !:רעלעק ןעוו ,רעלעק ואוו
 .עמיורעג ַא ךייא ייב עגָאגַאניס יד ןוא
 תומולח ןיא .צֹלַא ךָאנ ארומ בָאה רענייא ךיא
 .רעייפ םוצ ךימ טריפ עמ :סרעטייש ךיא עז טכַאניײב

 עכעלשטנעמרעסיוא'ס

 -- גרַאב ן'פיוא רענייטש יד ,רעד טָא גרַאב רעד
 ייז ןעוט רעטציא רָאנ .ןעוועג שטנעמ ןענעז ייֵז
 .קרַאטש ןגייווש ןוא ףיט ןעור ייז :סנייא זיולב
 ,ןסָאגעג ייֵז ןופ טָאה ןרערט ןוא טולב טימ
 -- ןסָאלשעג לוניע-ןייּפ רעד ךיז טָאה ךָאנרעד
 .ייז ןעור רעטציא ןוא

 החונמ ןופ ַאנד עמַאס ן'פיוא טמעטָא קיאור
 .טשימעצ ןיב רענייא ךיא .עכעלשטנעמרעסיוא סָאדלַא

 .עלַא ןסירעגסיורַא ךיז ןבָאה ייז

 .טשינ ךָאנ -- ךיא

 -- עטמערוטשעגפיוא יד ,עטמערופעג-שטנעמ יד
 .ייז ן'האובנ טָא ןוא ייז ןדרָאמ טָא
 עכעלשטנעמרעסיוא יד עקיבלעזסַאד ןבָאה ןָאטעג
 -- עכעלשטנעמ ןטייצ ,עטייוו ןטייצ ןיא
 .ייז ןעור טציא ,ייז ןעור טציא
 .טשירפרעד ןוא רעטיול ןענעז ייז .סױרַא ןיוש ןענעז ייֵז
 .עלַא ןסירעגסיורַא ךיז ןבָאה ייֵז

 .טשינ ךָאנ ,טשינ ךָאנ -- ךיא
 1939 ףוס

 עיגעלע רענאוואה

 .טמעטַא רעסַאוװ סָאד .טגנילקרַאפ גָאט רעד
 ,סרעדורעג ס'טַאטש רעד טייוו יד טקנירטרעד'ס
 ןטייז עדייב ןופ טנעוו-ןזלעפ ךרוד
 .סרעדור ןָא יו -- ַא ש טנ ַא ל יד ליטש טייג
 -- ןכיורטש ןופ םוהת ןיא ,גערב סעד סיואדגנעל
 ,ןכיוה םעד ךרוד .רעטסעקרָא-לירג ַא

 ,רעסיורג ַא טילפ למיה ןטלַארֿפעצ
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 רעלובמַאנמַאס ַא ּפָאק רעסייוו ַא
 :רעלופ ַא ןופ הנבל ַא ןופ

 .רתוּפ ַא ןָא םולח ַא טגָאי םיא

 .רעשירפ ןוא שירפ טמעטָא רעסַאוװ סָאד

 רעשיפ רעטלַא רעד טביוה סערָא ןייֵז

 ,וטסעז ,ןביוא טרָאד !רָאינעס :טגָאז ןוא

 ןטסענ ןטלַאּפש-ןזלעפ ענעי ןיא
 .לגייפ-ביור עסיורג יד

 -- סע טגָאז רע

 .ענַאװַאה ףיוא ןטָאש ַא טלַאפ'ס טשרע
 סע טגָארט לגיופ ַא !טמיווש ןטָאש ַא
 ,ענַאוװרינ רעקיזלעּפ וצ ,םייהַא
 .גָאט ןדליוו ןייז

 תומיא עניימ רַאפ
 -- ןטכַאנ טמענ רימ ךיוא ?טסענ ַא זיא ואוו
 !ןותחת-םלוע רעד טָא טרעטצניפ יו
 ןזיא םייה ןיימ ואוו ,ןגָאז ןָאק רעוו רָאנ
 ,םייר ןוא טרָאו ט'מולח'עג בָאה ךיא
 ,רענעט ןוא דליב ט'מולח'עג בָאה ךיא
 רענעי ףיוא טשינ ,טלעוו-רעד ףיוא טשינ ןוא
 .םייה ַא טימ ךיז טגרָאזַאב ךיא בָאה

 ןבירַאק יד ןוֿפ םי םייב עיצַאטידעמ עטייווצ

 .דלַאװ ןקידנענערב ס'ברעמ ןיא דגַאי זיא'ס

 .טלַאפ עטייווצ יד ,טלַאֿפַאב טלַאטשעג ןייא

 .ןלַאש עקיד'תולוק-ילוק ןרילָאק

 .טלַאטשעג טנערברַאֿפ טלַאטשעג ,דליב טיוט דליב

 קיאור רעבירַא טקוק םערוטש:-רעדליב ןדליוו םוצ

 קיאואוו-טשינ-ואוו ךיז טשטיינק רע .םי רעבירַאק רעד

 .תומוהת ענייז וצ טכרָאה ןוא

 ,קידנעלרַאפ ןוא קידניוושרַאֿפ ,טייב זיא טייצ

 -- קידנעלב ןוא שירעריפרַאפ ,טייב זיא םיור

 .זיא םיור רעד שלַאפ יוװ ,זיא טייצ יד שלַאפ יווװ

 ,ןעָאנד ןופ לוק ןטלַאק םוצ ,וד יו ,ךרָאה ךיא ,םי

 -- רעדליב ס'ברעמ םעד ךיז ןטיוט'ס יוװ :סייוו ןוא

 ןעָאי יד ןוא ןעניינ יד עטייוווצ'ס סנייא ןגערּפּפָא ןלעוו
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 רעדליוו דגַאי-רילָאק ןיא סנקלַאװ יד טָא יו

 .ןייגסיוא ןוא ןרעוו ׁשַא וצ ,טלעוו ןיימ ךיז ןשעל טעוו

 ,ׁשֲֵא ס'ברעמ םעד ןופ יוװ ,טלעוו ןיימ ןופ טעוו טכַאנ ןוא

 ,ןײגסױרַא

 -- ןרעטשעצ ןקיביײיא ןופ ליּפש ךָאנ -- טעוו ןוא

 ,טשינ ףוס ןייק טָאה סָאװ ,טלעוו עיינ ַא ןדניצנָא

 .ןרעטש ןופ טלעוו עכיוה יד

 ,רעבירַא ליּפש יד טעוו סע זיב ןטרַאוװ לעוו'כ

 .קידנעלרַאפ-קידנעלב ,קידניװשרַאפ-קידניז זיא סָאװ

 ,רעבירַאק םי ,טציא טכַאנ ףיוא טסטרַאוװ וד יו

 ,ןרעטש עריא טימ טכַאנ ןיימ ףיוא ןטרַאװ ךיא לעוו

 .קידנעטש ןטכייל סָאװ

 ענַאװַאה ןיא רעקירעינצכַא ןַא ןופ טיוט ןיפיוא

 ,ןרעקמוא ךיז טלָאזעג דלַאב ןבָאה רימ
 .ןסעגרַאפ ןבָאה רימ רָאנ
 ,ןבילבעגנסיוא ןענעז רימ
 -- ןבילבעג ןסיורד

 .קיצִכַא ףיוא רעוו ,רָאי ןצכַא ףיוא רעוו
 ,ןסעגרַאפ ןבָאה רימ
 ,ץ'תעל-תעמ יד ןופ סָארטש ןיא ןיירַא
 .טייז-רענעי ףיוא טזָאלעג ייז ןטרַאװ ןוא

 ,רַאה ַא רעוו ןוא ףַאלקש ַא טליּפש סע רעוו

 .רַאנ ַא רעוו ןוא סכח ַא רעוו
 ,רַאה ןוא ףַאלקש ףיוא ,רַאנ ןוא םכח ףיוא
 ,רַאהעג ליטש ַא ייז ןרַאה ןעמעלַא ףיוא
 ,עקידלַאב-טָא טשינ יד ,עקיאור יד ,עקידלודעג יד
 -- עקידלַאוװג יד ,ערעכיז קיביײא יד
 .טייז-רענעי ףיוא

 - .ןטרַאוװרעד ךיז ןלעוו ייז זַא ,ןסייוו ייז
 .ןענַאמרעד ךיז ןלעוו רימ זַא ,ןסייוו ייֵז
 ,ןסעגרַאפ ןבָאה רימ
 ,ץתעל-תעמ יד ןופ םָארטש ןיא ןיירַא
 .טליּפשרַאֿפ ךיז
 ,ןצכַא רעוו ,רָאי קיצכַא טליֿפש סע רעוו
 -- דליוו רעוו ,דלימ טליֿפש סע רעוו
 ,עלַא רימ ,עלַא רָאנ
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 ,ערעכיג יד יו ,עכעלעמַאּפ יד

 ,ייז וצ קירוצ ןעמוק

 -- ערעכיז יד ,עקיאור יד ,עקידלודעג יד

 .טייז-רענעי ףיוא

 ַאבוק לזדניא ןופ דיל-םיטילּפ ַא :טנורנּפָא םוצ עזיוו

 רעבירַא טייג ציה יד ןעוו ,טכַאנרַאפ קנעב:-קרַאּפ יד ףיוא
 ,רעביאנגעק םי סעד ןופ ןַא טפיול לטניוו ַא ןוא
 -- רענעמ עמַאזנייא ןוא ןעיורפ עמַאזנייא ןציז
 .רענעי ןוא טלעוו-רעד ,טלעוו-רענעי ןוא טלעוו-רעד ןשיווצ

 .רענעמ ןוא ןעיורפ -- טלעוו-רענעי ןוא טלעוו-רעד ןשיווצ
 ,רענעלק גנונעפָאה יד טרעוו'ס ,, :ןָא ךיז רעטלַא ןַא טפור
 .סעזיוו יד רעגרַאק צלַא -- תורצ יד רעקרַאטש סָאװ ןוא
 י!סע-זיא ואוו ,סעיזיא ואוו ןוא -- טבעלעג ןבעל ַא טסָאה

 ןגָארקעג ןײטשדלָאג טָאה סע,, :טלייצרעד רעגנוי ַא ןוא

 .ןגָאטכַארַאֿפ טשרע ,ָאי -- ,עזיוו ןייז ןגָאטכַארַאפ

 ןבירטעג סעּפע סיא טָאה -- טקַאֿפעג ןיוש געוו ןיא ךיז

 .ןבילבעג רעסַאוװ ןיא רעדזיא ,ונ . . .ןדָאב ךיז ןייג

 ...ענַאװַאה ןיא לַאניפ ...רעדנעל רעביא ףַאלעג ַא

 י...אנקמ םיא-ןיב ךיא ...ןייז ליטש ןוא ןייז ליק םיא טעוו'ס

 ,םינּפ ןירג-רעסַאװ ַַא טמיווש םי ןופ .רעביא טסייר רע

 .םינּפַא ,ןײטשדלָאג ןייז זומ'ס .קנעב יד וצ ,רעהַא טמיווש

 !ןעמ טרעה סָאװ,, :טלכיימש רע .ןײטשדלָאג עקַאט
 .!ריא טכַאמ סָאװ

 .. . .רעטכַאמעג ַא שטנעמ ַא :ןגָאז ןָאק עמ . . . טוג טייג רימ
 . .. סעזילַאוװ ,ןלעטַאה סיוא ...םייה ַא ןטנוא טרָאד בָאה'כ

 י.סעזיוו ןוֿפ עטסעב יד טנורנּפָא םוצ עזיוו יד זיא'ס

 עטנַאסניס ַא ףיוא דּפסה

 .שטנעמ ַאל-ַא ןעגניז ןָאק סָאװ ,לגיופ ַא זיא עטנַאסניס ַא
 ,רוטַארָאלַאק עקיטיונ יד טשינ רע טגָאמרַאפ סיוועג
 .רעמ טשינ ןוא לגיופ ַא רע זיא ףוס-לכ-ףוס םורָאװ
 ,ענטעמַאה ןוא גנַאזעג ןייז זיא יור
 טכַאנייב רָאפ סעּפע םיא טסמורב וד זַא רָאנ
 -- סצרַאוװש טימ ןקעדוצ סדוק לגייטש ןייז טסזומ)
 ,(טכַארטרעד וצרעד ךיז רענַאבוק יד ןבָאה'ס יו ףערט ייג
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 -- טכַאנייב רָאּפ סעּפע םיא טסמורב וד זַא ,ָאי
 סנגרַָאמוצ :ןייז רעכיז וטסגעמ

 ,עידָאלעמ יד רעביא רע טגניז
 .שטנעמ ַאל-ַא ןעגניז ןַאק סָאוװ ,לגיופ ַא זיא סָאד לייוו

 טכַאנ ַא ןיא שטנעמ ַא רענייא טָאה ,ונ
 לגיופ ןימ ַאזַא רַאפ סעּפע ןעגנוזעגרָאֿפ
 ךָאנרעד ןוא
 ,ןסיורד ןעגנַאהעגסױרַא גייטש ןץ'טימ סיא
 ,ןרעטש עסיורג יד רעטנוא ,ןָאקלַאב ן'רעביא
 ,ןעוועג רעכיז זיא ןוא ,קעװַא ןפָאלש זיא ןוא
 .ןגרָאמ ןעגנוזעגקירוצ ןרעוו םיא טעוװ לדיל'ס זַא

 .רעמ ןעגנוזעגקירוצ טשינ רענייק טָאה'ס

 טגיוועג קיאור ךיז טָאה שטנעמ רעד ןעוו ,טכַאניײיב

 לגייווצ ךעליולב ַא ףיוא

 ,םולח ןשילַאקיזומ ַא ןופ

 לגייטש ן'כרוד לגיופביור ַא טָאה

 .טיוט ףיוא עטנַאסניס סעד טקיּפעצ

 .טנייוועג שטנעמ רעד טָאה
 .קערש רַאפ יוװ ,רעיורט רַאֿפ ױזזַא טשינ
 - ,שטנעמ ַאל-ַא טגניז עטנָאסניס ַא
 .לוגלג ַא רשפא זיא עטנַָאסניס ַא

 ,(ינבייל רָאסעּֿפָארּפ רעה

 ,עטנַאסניס ַא ןופ עטכישעג יד טָא
 ,טקיּפעצ םיא ,טשינ-רימ ,טשינ-ריד טָאה לגיופביור ַא סָאװ
 שטנעמ השעמ ןעגניז ןזיווַאב טָאה רענעי רעדייא
 -- ,שטנעמ ַא סענייא רַאֿפ
 ,רימ טגָאז ,עטכישעג יד ןלעטשניירַא ריא טעוו ואוו
 ?ייצידָאעט רעייא ןיא

 ,רעֿפטנע רעייא ריא טָאה רעכיז
 ,רענייק טשינ סייוו רעפטנע ן'תמא םעד רָאנ
 ,טַארמייהעג ,ריא טשינ
 .ַאזַאניּפס דיי רעד ,טנערוקנָאק רעייא טשינ ןוא

 ןיילַא ארוב רעד זַא ,ןיימ ךיא
 ,םזיפָאס ַא טימ קרעוו ןייז ןרעפטנערַאּפ ןייג טשינ טעוו
 .ןֿפָאזָאליפ יד ,טניירפ ענייז ןעוט סָאד יו
 .תמא סםעד רע סייוו יאדווא
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 ,ןפָא טשינ םיא טגָאז רע !ןעד סָאוװ רָאנ

 .טשינ ךיז טלייא רע :רקיע רעד ןוא

 עטַאלב רעד ןיא ןפרַאוו טשינ תמא סעד ךָאד טעוו רע

 .יוג עדַאיל ַא רעדָא דיי עדַאיל ַא ןגָאזסיוא טשינ םיא ןוא

 יַאטסלַאט ףַארג ןוֿפ רוֿפיס רענעי טסייה יו

 .טעשזַאקס ַארָאקסעינ ַאד ,טידיוו ודווַארּפ ךָאב

 -- טיוט ףיוא טקיּפעצ זיא עטנַאסניס רעד רעבָא

 .יוזַא יצ יוזַא

 םיוב ַא ןוֿפ ּפָאק ןגעוו דיל

 ,סיוב ַא ןופ ּפָאק רעמַאזנייא

 ,ןטָאשַאב ןרעטש עשיּפָארט טימ

 !ןטלעוו ןופ טרעטַאלפעגמורַא

 סערוטש ןיא ןעלגילפ יו

 ,ריד םורַא ייז ןרעטיצ

 .טײקטכַארטרַאּפ ןייד סורָא

 ,עטסוּפ ,עלעקנוט

 עטסואוועג-טשינ

 .ריד ןַא ייז ןענעז

 ריד וצ

 ,עלַא ייז ןעמוק

 ריד ךרוד

 ,הלגתנ ןרעוו וצ

 ,ֿפָאק רעמַאזנייא

 .ןטלעוו ןשיווצ ּפָאק רעקיצנייא

 סטםהא 0

 .ןייטש טביילב ןגָאװ:ַאטיוא ןַא

 סיוא טפור קריצ ַא ןופ רעדנואוו יד

 ,רעדניליצ ןכיוה ַא ןיא טַאלומ ַא

 סיוא ןסקַאו סיא םורַא ןוא

 ,רעדניק עטלַא ,םינקז עגנוי

 ,רעדניז עזָאלדלוש
 :--רעדניװשרַאֿפ ,רעברַאטש הרבח

 .קלָאֿפ

 -- ןעמוקעג זיא קריצ ַא
 .רעכעלרעדנואוו ַא ,רעסיורג ַא
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 -- ןעמוקעג זיא קריצ ַא
 .ָאקריס ןַארג ,ָאקריס ןַארג

 ,ָאטיױוא ןופ ,קינייוועניא ןופ
 ,קיזוומ טלַאש
 עטיוט טרָאד ןטלָאוו'ס יו

 טכַאמעג דּפסה ַא

 .ןבעל סָאװ ,יד ףיוא

 :רעה ,רעקידעבעל רעד ,ךיא .ןליֿפש עטיוט

 -- ןלָאצ ןעמ זומ גנַאגניײרַא ןדעי רַאפ,
 .זיירּפ ןיא טקעטש רעצנַאג רעד דוס רעד

 -- טיוט רַאֿפ טלָאצַאב ןבעל טימ ןבָאה רימ

 ,קריצ סעד ןעעז רימ ןוא

 ".רעדנואוו עסיורג סָאד ןעעז

 ןריציזומ ױזַא
 .ָאטיױא ןיא עטיוט יד

 רעטכיד ןשידיי ַא ףיוא עיגעלע

 דירַאי רעייז ףיוא ןוא -- טייגרַאפ ןבעל ןייֵז

 ,טדימשעג רעטרעוו ןופ ןטייק ןיא ,רע טייטש
 -- ןפיול טעז ,ןעיירש ייז טרעה

 .ןפיוק טשינ רענייק ליוו ,טכענק-טסנוק סםעד ,סיא

 טכַאנרַאֿפ רענַאוואה

 -- טכַאנרַאֿפ רעד

 -- טַאלומ רעכעליירפ-וצ ַא ,רעטריזיטָאקרַאנ ַא
 ענַאװַאה רעביא טצילב

 .דַאלַאקַָאש ןופ טייקלקנוט טימ

 ,טמערַאיל רע ,טצנַאט רע

 ,סערַאוװ יױזַא טמעטָא רע

 ,ךיי ַא ,ךיא ןוא
 ,טַאכיק-ןָאד רעד ןוא לימטניוו יד ןיילא
 סערַאיל ןייז ןופ ןטימניא ליוו
 .טָאג ןרעהרעד
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 ַאדאדעוו ןיא טכאנראפ

 רעד

 ,טפָאלש ָאדַאדעוװ

 .ןזיור ןופ ט'רוכש'רַאפ

 טײטשַאב טכַאנרַאפ רעד

 :ןזיולב ַא גנַאלק ַא ןוֿפ

 ,גנַאלק ןקיצנייא םעד

 ,גנַאל ךעלדנעמוא

 םי םעד טביילב סָאוװ
 .ןזיורב ןצנַאג ןייז ןופ

 ,ןייז ךיוא זומ ױזַא

 ןזיוה וצ ףיוא טרעה'ס ןעוו

 .ףוג ןיא המשנ יד

 ,ןזיולב א ייב טביילב יז
 ,גנַאלק ןקיצנייא ןַא
 גנַאל ױזַא טוט סָאװ

 ,ןזיורב ןוא ןרירביוו

 ףור ןייז ףיוא זיב

 ןלַארטסַא ןופ טלעוו רעד ןיא

 :ןלעב ַַא טרעפטנע

 .ףוג רעיינ ַא

 רעטניג רעה רעטלַא

 ןיוו סיוא רעטניג רעה רעטלַא רעד
 .ענַאוװַאה ןיא טרַאוװעג עזיוו ַא ףיוא טָאה
 ףוג ןדימ םעד סענַאנַאב טימ טזייּפשעג

 ענַאנַאב עטשטיינקעצ ַא יוװ ןעזעגסיוא ןיוש ןײלַא ןוא
 .טַאלוסנָאק ןיא ןפיול ןקיבייא ןופ
 ,טַאהעג רע טָאה ךוברעטרעוו ןטלַא ןַא
 -- אפוג רע יוװ ןטקילפעצ ַאזַא
 -- ,עזיוו יד .טנרעלעג שילגנע סיא ןופ רע טָאה
 ,הפורת עקיצנייא ןייֵז
 -- ,הזיחא עטצעל ןייֵז

 :ןגָאז קידנלַארטש ןוא םולח וצ ןעמוק סיא טגעלפ
 -- ךיא ןיב ריה

 !עזיר ןייא ,רעטניג רעה רעניילק ןיימ ,יז דניז ןונ

 ,םולח ןיא ןרעוו רע טגעלפ סיורג יוװ ,ָא
 .עזיוו יד ןדייר ױזַא טגעלפ'ס ןעוו
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 .יז"זיא טָא .יז טָאה רע ,ןפלָאהעג טָאה טָאג ןוא
 .הירב ַא זיא רעטניג רעד :ןעמעלַא ךָאנ
 ןטייז עלַא ןופ טרילוטַארג םיא טָאה ןעמ
 .עירעטעפַאק רעניילק-קיצומש רעד ןיא
 !רעטניג רעה ,קילג ליפ .רעטניג רעה ,טָאג סירג
 ,רעטנירגרַאפ קיטעמוא ןַא ,טָאה רעבָא רעטניג רעה
 עזיד ןעד רימ ןגיוט סָאװ :ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא
 סיוא ןעד טעז יוװ ,טָאג ,ָא .טסגנַא בָאה ךיא !עריפַאּפ
 !סופ ַא טרָאד ןעמ טלעטש יוװ :ַאקירעמַא סעזיד
 -- ףיש ןופ ּפַארַא ?ריט ַא ןעמ טנפע יו
 .ןֿפײרגַאב וצ טשינ ,טָאג ןיימ !:עקירעמַא ןיוש ןוא
 ,םי ןופ גנוצעזרַאֿפ ַא ןייז טעוו'ס ,טכַאד רימ
 ןייג ןפרַאד לע ךיא ןוא -- ףיש ַא ןָא רָאנ
 .ןַאמ רעטלַא ךיא ,סופוצ םי ן'רעביא
 ,ןעמ טגָאז ,טייז ריא !רענרעוװ רעה ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 !סיוא סע טעז יוװ .ןעוועג ןיוש לָאמנייא טרָאד
 -- (יוה וצ ןיב'כ ןעוו ןעוועג רימ ךָאד טלָאוו רעביל ,ַא
 יוה ןיימ ןעד זיא ואוו רָאנ

 -- ,ןבעל עצנַאג סָאד טזיא אז

 -- .ט'רעצ'ַאב ףיט ןבעגעגוצ רעטניג טָאה

 -- טגירק ןעמ ןעוו ןוא ,טרַאוװ ןעמ ןוא ןעמ טרַאוװ רעמיא

 !טרַאוװעג ךיא בָאה סָאװ ףיוא :ןעמ טגערפ

 ַאבוק ןיא ןבירׂשעג תורוש

 .ור-ןוז ןיא ךיוא ורמוא טימ לופ זיא םי רעד

 ,קנַאלב ןליטש ןיא טור רע זַא וליפא

 גנַאלּרַאֿפ ןקיטשרָאד טימ ךיז רע טגָאי

 ,קנַאדעג ַא ןופ קע ןקידעילַאוװכ םעד ךָאנ

 ,ןיינ יא ,ַאי יא זיא סָאוװ

 -- ןייגרַאפ ןייא ןיא טלַאה ןוא

 ,גנַאגרַאפ ןֹופ טשינ סייוו ןוא

 !ונַאֿפ ןוא -- גנַאג ַא ךימ גלָאֿפ

 ןעמאטש יד ןופ םירש יד

 סרעגענ רענַאבוק ןופ ןדַארַאּפ-לַאװַאנרַאק יד
 .טכענ עקידנעגנילק ךרוד גנַאל-ןכָאוװ ךיז ןעיצ

 רעטַאעט סָאד ,לגנָאשזד ןופ טעלַאב רעד ןענְזיז ייֵז
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 ;סעקסַאמ ןיא ןָאטעגנָא ןטנעמעלע ןופ

 ןעגנַאלרַאֿפ ןוא תודוס יד סיוא טקיױוּפ סָאװ ,דלַאוװ-רוא
 ןןעגנַאלש ןופ ןוא ןצעג ןופ
 סילוגלג ;ס'עקירפַא ןזַאטסקע עטסלקנוט יד

 ;טלעטשרַאפ דליב ןיא ,ןעוו סייוו רעוו ןופ

 ;טלעו ס'נושארה:-סדא ןופ צנַאט רעד

 עדאליפעד יד
 ,םיפשכמ עשיטייצרַאֿפ ןופ תומשנ ןופ

 .הדוותמ ךיז ןענייז ןוא ןענייוו ,ןעגניז סָאװ

 ןעגנעה ןבילבעג ןיב ,עשרַאוו ןופ דיי ַא ,ךיא ןעוו
 ,קרָאי-וינ ןוא ַאנַאװַאה ןשיווצ
 תויתוא קיצנַאוװצ ןוא ייווצ יד ךימ ןבָאה
 ןטלַאהעג ןוא הילת רעד ןופ ןעמונעגּפָארַא
 געלפ ךיא ןעוו ןוא .רעקילייה רעד םייה רעייז ןיא
 ןקוקנַא ןייג ןוא ןזָאלרַאפ םייה-תויתוא ןיימ
 ,ןסַאג רענַאװַאה ףיוא ןדַארַאּפ עשרעגענ יד
 ,דיי ַא ,ךיא יו טקנופ זַא ,טסואוועג ךיא בָאה
 הדוהי ןופ רבדמ רעד ןיא צעגרע ךָאנ צלַא ןיב
 ,םיאיבנ ןוא ןזלעפ ןשיווצ
 עקילָאבמיס ףיט יד ךַאוו קיבייא זיא ױזַא
 ,רעדניק עריא ןיא עקירפַא-רוא
 ,קיוֿפ ןוא צנַאט ןוא גיוב ןוא גיוא רעייז ןיא
 -- ףושיכ ןקידינומדק םעד ןופ טרענימעג זיא טשינרָאג ןוא
 .ןטייקיטייצרַאפ יד ןצנַאט קישיור ןוא

 ,ךיז ןטיבעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא רעדליוו סָאװ ןוא
 ,סמערופ ענייז ןיא ,לַאװַאנרַאק-לגנָאשזד רעד
 ךיִז ןטינשעג גיוא ןיימ רַאפ ןבָאה רערָאלק צלַא
 :ןטלַאטשעג עקיבייא עכעלרעדנערַאפ-טשינ
 ,ןעמַאטש ס'נשטנעמ םעד ןופ םירש יד
 -- ןטייצ ןוא טרָא רעטניה ןזיר יוו ךיז ןביוה סָאװ
 .ןטייב טשינ ךיז ןענָאק ןוא
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 םילוגלג יירד

 !עיצקַאדער יד סע זיא ָאד-ַא-"ט
 !רעביירש רעד סָאד טייז רי א
 .ןָאט טשינרָאג ךייא לעוו'כ :ארומ ןייק טשינ טָאה
 .רעביירקסבוס ןייק טשינ ןיב'כ
 ,גנוריסַאּפ ַא ןלייצרעד ןעמוקעג רָאנ ןיב'כ
 .טַאהעג טשינ טָאה טלעוו יד סָאװ
 .טַאלב ן'יפיוא ףױרַא סָאד טלעטש
 ,טזייוו סָאװ ,גנוריסַאּפ ַא זיא'ס
 .טריסַאּפ טשינרָאג לָאמנייק טָאה'ס זַא

 .טריר ע ג ןיב'כ זַא ,טגָאז'מ

 .קיטכיוו טשינ

 ,קיטכיר ךימ ןָאמרעד'כ ביוא ,ןעוועג זיא'ס

 ...ערַאי םיא ...ערַאי םיא

 .רעסַאּפש ַא ריא טייז ,יַא !רענַאיצילַאג ַא ןיב'כ יצ)

 .ךיוא קַאוװטיל ַא יו ןדער ןָאק'כ

 .(רעסַאװ יו -- שילגנע ןוא
 .דַאזַאנ רָאי טנזיוט יירד טימ ןעוועג 'יא'ס :ללכה

 .ךיז טייטשרַאפ !ייברעד ןעוועג ןיב'כ יצ

 .טכַאנ רעד ףיוא ןטכענ יוװ ,טָא -- רָאי טנזיוט יירד

 .ךיז טיירד לדער סָאד יו ,ריא טסייוו סָאװ

 ,יז ןסיוו ,ןדיי עקילַאמוצַאד יד

 .תונברק ןעגנערב ןגעלפ
 ,עלעדיי ַא ןעוועג טרָאד זיא

 .לסעטַאמ ןפורעג םיא ןעמ טָאה

 ,תאטח-ןברק ַא טגנערבעג טָאה רע זַא

 .לתאטח-ןברק ַא ןעוועג סע זיא

 :ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש רע

 .ךעלעגירק -- ךעלעסיפ ,ךעלדנעּפש -- ךעלטנעה

 .ךעלעגילפ יד יוװ סיורג -- ךעל'הריבע

 ,ל'תאטח-ןברק'ס טכַארבעג טָאה לסעטַאמ זַא

 ,ןטלַאהרעטנוא קיטרַאסיורג ךימ ךיא בָאה

 .עבעל ךיא ראוו ַאז
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 .(רענַאיצילַאג סיוא רעוו'כ --- ןיוש ,ןיוש טָא)

 .ןטלַאהעג ךימ ךיא בָאה ןטייז יד ייב

 ,עלעּפעק ןיא ריד טנוזעג ַא ,לסעטַאמ

 !עלעּפענק ַא יו סיורג על'הריבע ןַא רעדיוו ןיוש

 !ל'תאטח-ןברק ַא רעדיוו

 !סעטַאמש טימ ןהכ םעד ןֿפָאטש וטסעוו גנַאליװ

 !לסעטַאמ ַא ןייז וטסעוו גנַאליוװ

 סעטַאמ ַא ןיוש רעוו
 ,ערַאו עקיטכיר יד גנַאלרעד ןוא

 .ירב ַַא ןבעג ,ךימ וטסיײטשרַאפ ,לָאז'ס

 :ןעוועג סָאד טלָאוװ שילגנע ףיוא

 !יס -- ,לשנעטסבַאס גניטמַאס

 .עלעגניי ַא יוװ ןיילק עלעדיי ַא

 !ןקידניז טנָאקעג סנױזַא טָאה סָאװ
 .עלעגניגעד-עגנירּפש ַא
 .עלערעב-שעקעל ַא .סטכינרַאג ַא

 עלעדרעב ןיא סםיא ייב
 .עלערעה ךעלטיא טרעטיצעג טָאה
 . .על'הפוע ןַא .עלעגעגעמש ַא

 ,עלעדניק ַא יוװ טנייוועג ךעבענ טָאה'ס

 ןעיירדוצסיוא םיא ךַאמ ךיא סָאװ
 .עלעדניז לציֿפ ןייֵז טימ ,ל'אטח ןייז טימ

 .סרַאד ַא ןוא סניילק ַא לטסיופ ַא טימ טעכָאפעג טָאה'ס
 .ט'סעכ'עג ךעבענ ךיז טָאה'ס
 !טסַאֿפשעג סעטַאמ סעד ןופ בָאה'כ יוװ ,ריא טסייוו סָאװ
 .םייח-ילעב רעצ

 ,ערַאד סָאד לטסיופ סָאד
 ,הארמ עטנייוורַאפ יד
 .םויהידע ךיא עז

 ,השעמ תעשב ןלַאֿפעגנייא טלָאוװ ןעמעוו
 -- השעמ יד זַא

 !טשינ טריס ַאּפ השעמ יד זַא ,לעוװו

 ,טשינ טרילרַאפ

 .םעדָאפ םעד ,ןדרַאּפ רוי געב יִא

 ןפָארטעג סיא ךיא בָאה לוגלג ןטייווצ ןיא

 ...ערָאי םיא ...ערַאי םיא

 .טַארוקַא טשינ ןיוש קנעדעג'כ
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 זוד ,לסעטַאמ

 .סעטַאמ ךיא ןיב דניצַא

 !טַאװכ ַא גנוי ַא !רעבלעזרעד טשינרָאג ךָאד טסיב

 !סיפ ַארַא'ס !טנעה ַארַא'ס

 !זיר ַא

 !שינעגנעפעג ןיא וטסוט עשז-סָאװ

 .שטנעמ ַא טע'גרה'רעד

 ןוד ?רעוו

 .ךיא

 !סָאוװרַאפ ,שטייט'ס

 ,לוגלג ןטשרע ןיא רימ ןופ טכַאלעג טסָאה וד לייוו

 ,עלעגעגעמש ַא ןיב'כ ,רשאב

 ,על'עגּפ ַא ,לטשינ ַא

 ןךעל'הריבע ענבָארד וט'כ ןוא
 ,לסעטַאמ ַא רָאנ ,סעטַאמ ןייק טשינ ןיב'כ

 ,תאטח-ןברק ןייק טשינ גנערב'כ ןוא

 .ל'תאטח-ןברק ַא רַאנ

 לוגלג ןטייווצ ןיא ךיא ןיב

 ,רעסיורג ַא ,רעסיורג ַא ןסקַאוועגסיױוא

 ,רתוהו-יד טקידניזעג

 .ךיוא ןיק ַא ןרָאוװעג ףוס םוצ ןוא

 .ךיוב ס'עמַאמ רעד ןיא ןענורעגסיוא ךיא טלָאוװ יאוולה

 .ךיוא וד ןוא

 ,לוגלג ןטשרע ןיא רימ ןופ טכַאלעג טשינ טסלָאװ וד זַא
 ןטייט טשינ םענייק ךָאד ךיא טלָאװ

 .ןטייווצ ןיא |

 לוגלג ןטייווצ ןיא טָאה'ר זיס
 .ערַאו עקיטכיר יד טגנַאלרעד

 ןפַארטעג סיא ךיא בָאה לוגלג ןטירד ןיא

 ...ערַאי סיא ...ערַאי םיא

 .קיטכיוו טשינ ,לעוו

 ,קיטכיר זיא השעמ יד רעבָא

 .טשינ טריסַאֿפ יז שטָאכ

 זוד ,לסעטַאמ
 .ךיא ,ָאי

 ןןיילק יױזַא רעדיוו וטסיב עשזיסָאװ

 ,עלעדוי ַא יו ןיילק ךָאד טסיב ,רימ זיא ייוו

 ,על'הדוקנ ַא יוו
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 ,רענעלק ךַאנ
 !קנַאדעג א יוװ -- סיוא וטסעז סעּפע
 ןגנַאל ָאד ןיוש טסציז
 :רענייטש עּפוק רעד ףיוא וטסוט סָאװ
 .טשינ וט ךיא
 !ןןעד עשז-סָאוװ
 .סייוו ךיא
 !וטסייװ סָאװ
 ,לוק-תב ַא טגָאזעג רימ טָאה'ס
 ,ןריסַאּפ טשרעּפמולכמ טוט סָאוװ ,צלַא זַא

 .לכשה-רסומ ַא רָאנ ץתמא רעד ןיא זיא

 .לשמ ַא ,קנַאדעג ַא זיא צלַא
 טכַאלעג טשינ רימ ןופ טסָאה וד
 .טע'גרה'רעד טשינ םענייק בָאה ךיא ןוא
 .טכַאדעג ױזַא זדנוא ךיז טָאה לכשה-רסומ סםעד בילוצ

 ריד טימ ךיא
 .םילשמ יוװ רעמ טשינ ךיוא רימ ןענייז
 .טשיניפעג בָאה'כ ,לעוו
 ,רעטסימ ,ךייא טימ ךיא זַא
 ,םילשמ רָאנ ןענייז

 ,רעכיב ס'טָאג ןיא ןעקנַאדעג
 .רעכיז ךיא ןיב
 .םולֲאק ַא ןיא סָאד טביירשרַאפ ,טנָאק ריא ביוא
 ,יירד :רעטסימ ,טשינ טסעגרַאפ .םילוגלג יירד
 .םולח ןיא קעוװַא קירוצ רימ ךיא ייג טציא ןוא
 !ייב דוג

 טסיאעטַא רעד םעס

 ,רעוויירד-יסקעט ַא ןופ טפַאְשטינעג רעשיגנויליואוו טימ
 ןטַאטש יד ןיא ןעוועג ,וָאנ וי ,ןיוש זיא סָאװ
 ,טסעג רענַאקירעמַא ענַאװַאה ןיא רע טנידַאב טציא ןוא
 | ,ןטַאי ןופ טַאי ַא ,ןענַאטשעג רע זיא
 ,רעטסעפ טייקיסופ-סקעז ןיא
 טסעשז ןלַאסרעוװינוא-טיירב ַא טימ ןוא
 טנַאה רעקידילכה-ךס ַא טימ ךָאפ ַא טגנַאלרעד
 ,סעקטַאלומ ,ןוז ,רעמײבנעמלַאּפ ,לגייפ רעביא
 :לסַאק ָארָאמ ןוא םי רעביא
 -- ָאטשינ רע זיא רוש
 !ךָאד טעז עמ
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 טילּפ ַא רעצימע סָאװ ,םעד ןגעקַא ןעוועג זיא'ס

 טריסערדַא תונעט ערעווש ארוב םוצ טָאה

 (?טַאמ ייב סע טלַאה עשז-ןיוש)
 ,שיסרוקיּפא ןויוועגפיוא סיא טָאה רעטייווצ ַא ןוא

 .טַאסערדַא ןייק ַאטשינ זיא'ס זַא

 .ןטייווצ סעד ןבעגעג ףקות ַא טָאה סעס

 ,טַאי רעד ,ןביוהעג ךיז טָאה רע

 .דלושמוא רעקידעצײלּפ-טיירב ,רעקיקרַאק-טיור ןיא

 -- ,טקיטסעפַאב רע טָאה -- ,רוש

 !ָאטשינ :ךָאד טעז עמ

 :ואוו

 !ימ וָאש

 .ןגייצ טשינ רימ טנַאק ריא ,וישטעבלַא

 יוַאזיוו םי ן'פיוא

 ,טדנעלבעג ןעלגיּפש-ןוז טימ טָאג טָאה

 .ןגייוש סעילַאוװכ יד ןסייהעג

 .לטענָאשטנַאל ס'לקנַאי ןיא -- וינעווע עטייווצ :טרָא

 טנװַא רעקידרעטניוו-ןטימ ַא :טייצ
 יינש רעדימ .גירקטלעוו ןטייווצ ןופ רָאי ַא ןיא
 לסיבַא ךָאנ ןלַאֿפ רע לָאז יצ ,ךיז ט'בושי
 .יינש ַא ןופ ןייז-טשינ-רעדָא-ןייז :טשינ רעדָא

 ,רעדניליצ ןטרעגלַאוועצ ַא ןיא סָאב רעטלַא ןַא ,טיפ

 .ירעוַאב רעד ןופ ןכַארקרַאֿפ רעהַא זיא

 טנוװַא םענעי שיפָאזַָאליפ ןרָאוװעג זיא רע

 :אישק רעברַאה ַא טימ ןענַאטשעגוצ זיא ןוא

 יד רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןלַאפ סע סָאוו ,סע טמוק יווװ

 ,עטסעב
 ,טיילעגנוי עטסקרַאטש יד ןוא עטסנעש יד

 !:טשינרַאג ןוא--םורַא ךירק ,שטוָארקַאק רעטלַא ןַא ,ךיא תעב

 ,ַאזַא גנונכייצסיוא ןימ ַא זיא טיוט רעד זַא ,ןגָאז ןעמ לָאז

 -- ,ןינע רעקיד'שוּפיע ןַא ,רעקיזייל ַא זיא ןבעל זַא ןוא

 -- ,יקניטס דנע ,רעס סעי ,יזוַאל

 !סָאב ןטמַאדרַאֿפ-טָאג ַא רַאפ רָאנ טוג
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 ,ריא וצ טיּפ ךיז טדנעוו -- !רעהדָאמ ,וטסגָאז סָאװ ,לעוו
 ,עטסַאבעלַאב רעניילק רעוװַאוװשז רעד וצ
 ֿפָאק טָאה רעוו רעבָא .עכילעקנַאי רעד
 ןרוכש ןטלַא ןַא ןופ לֿפערּפעג םוצ

 ,עטסָאבעלַאב רעד ןופ ןגָארקעג טשינ רעפטנע ןייק
 ,סיסימ רעטיירב ַא -- טסַאג ַא וצ ךיז טדנעוועג טיּפ טָאה
 .לפעל ַא ךָאנ לפעל ַא ליומ ןיא טּפוטשעג טָאה סָאװ
 :ןייטשרַאפ וצ רימ טיג ,ידיעל ענייפ ,רימ טגָאז
 רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןלַאפ סע סָאו ,סע טמוק יווװ

 ,ע ט ס עב יד

 !טשינרָאג ןוא--סורַא ךירק ,שטוָארקַאק רעטלַא ןַא ,ךיא תעב
 אזַא גנונכייצסיוא ןימ ַא זיא טיוט רעד זַא ,ןגָאז ןעמ לָאז
 :הע ,ןינע רעקידעקניטש ַא זיא ןבעל זַא ןוא
 רעכיז ךָאד טזומ ,ידיעל ענייפ ַא ,ריא
 ףיַאל וװָא יפָאסַאליֿפ יד ןעמענַאב
 :טגָאזעג טיפ טָאה ױזַא ;טַאטיצ ע'שוריפב ַא)
 -- (ןבעל סענופ עיּפַאזָאליפ יד -- ףיַאל ווװָא יפָאסַאליפ
 ,ןסיוו רעפטנע סעד סיוועג ךָאד ריא טזומ
 ...1 הע

 לפעל סָאד טליפרעד ךיז טָאה סםעווקַאבמוא
 .סיסימ רעטיירב רענעי ןופ ליומ םוצ געוו ן'פיוא
 אישק ןייז טימ ןענַאטשעגוצ זיא טיפ זַא ןוא
 -- ןטירד ַא וצ ןוא טסַאג ןטייווצ ַא וצ
 ,ןע'לקנַאי ןופ ,סָאבעלַאב ןופ טנַאה יד טָאה
 טגנַאלרעד ןוא רענלָאק סייב טּפַאכעגנָא םיא
 ,םינּפ ןיא טכַאנ רעד סױורַא ףרָאװ ַא םיא לקעּפ ַא יו
 !רעטניוװ םייב גערפ ייג :טגָאז רענייא יו

 טסירוָאמוה רעטנידעגסיוא ןַא

 ,םולח ַא טַאהעג ךיא בָאה טכַאנ עטצעל
 סקָאדַארַאּפ ןייז רימ ןעגנַאגעגכָאנ זיא
 ןעגנַאגעג יורפ ַא זיא סע :ןיירַא גָאט ןיא ףיט זיב
 .סקָא ןַא טימ ןריצַאּפש

 ,רעטנַאקַאב ַא רעניימ זיא -- טסואוועג ךיא בָאה -- סקָא רעד

 ,תורצ ףיוא זיא רע .טסירָאמוה ַא דיי ַא

 ,עטַאוװעדנילב ןוא ביוט ,לטב-רבוע ןַא
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 .סירס ןטלַא ןַא ןופ סינּפ ַא טימ
 .רבק טימ טקעמש רע .טשינ ןעמ טכַאל ןציוו ענייז ןוֿפ

 ,רעטעפ ,רעטיור ,רעסיורג רעד סקָא רעד ,רע זיא טציא

 סיא טיײלגַאב יורפ יד טָאה'ס ןוא -- צלַאטש ןעגנַאגעג

 ,רעטעקָאק ַא ענימ ַא טימ
 ךיז רעטניה יז טזָאלעג טָאה רע זיב

 הרובג טימ טָאה ןוא

 סעּֿפע ןגעקטנַא טנַאּפשעגקעוװַא

 .ערוטנַאװַא רעקי'דעומה-רוש ַא

 ,טנַאּפשעג רע טָאה ךערפ ןוא ךעליירפ

 -- ר ע זיא סָאד זַא ,טסואוועג טוג בָאה ךיא רָאנ

 ,טנַאלַאט-סקע רעד ,טסירָאמֹוה רעטנידעגסיוא רעד

 ,טרעדיונקעצ-קיטעמוא ןוא טלַא זיא סָאװ

 ףָאלש ןיא רימ טָאה םענייז ציוו סעיינ םעד ןופ ןוא

 .טרעדיושעג

 לסקַא ץפיוא יײגוֿפָאּפ ן'טימ

 ,ןריצַאּפש טכַאנרַאפ טייג סָאוװ ,רעמַאזנייא רעד

 ,ײגוּפַאּפ ןייז קידנגָארט לסקַא ן'פיוא

 רָאטַארָא רעדייס:טסיא ןַא רע זיא ןעוועג

 .ייברַאפ ןוא רעבירָאפ גנַאל ןרָאי ןיא

 ןלַארּפ וצ עטנרעלעגסיוא רעטרעוו טימ
 יַאמ ןטשרע םעד ןעוועג טניואוועג רע זיא
 -- (ןסּפינש עטיור טימ טציא זיב ךָאנ ךיז טצוֿפ רע)
 .יינספיוא טייקיטכיוו ןליפ רע טרעגַאב
 -- םיא ןעזרעד וצ ןגיוא ס'נשטנעמ ןעגניווצ וצ
 ,ײגוּפָאּפ ַא טימ רע טרידַארַאפ

 רעדיולּפ רענירג :עטלָאוװעג טשינ עינָאריא
 .יײרַאטַארָא רעטענַאיװרַאפ ןופ לסקַא ן'פיוא
 .םיא טגָארט סָאװ ,רעד יו קיטעמוא זיא ײגוּפָאּפ רעד
 ,ייברַאפ ,ךייט-ןשטנעמ ַא ,סַאג יד טמָארטש סע
 ,ןכיגניא טעוװ ןטכַאנ ןוא ,זיא טנוװָא ןוא
 .ייס-יוו-ייס רענייק טשינ ייז ףיוא טקוק'ס ןוא

 לקניפניילק סיסימ רעדָא ,1954 טכַאנ-רעמוז
 .גרעב יד ןיא טכַאנרעמוז ענשוד
 ןַא ךיז ןדניצ ןגילפרעייפ
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 ןלירג .ךעלדנַאלֿפָארע-רוטַאינימ יוװ

 .ןַאטַאנָאמ ןעוועלירד ,ןעוועלירג

 רעדימ א טציז שזדעטַאק ןייז רַאֿפ
 רעביאנגעק .לקניֿפניילק רעטסימ
 רעדימַאה ליפיוזַא ךָאנ :רַאק ןייַז טלמירד

 טייקליטש עגנילצולּפ ריא זיא
 .טיוט רעד יוװ םייהעג
 ,טקניפניילק רעטסימ ,ןַאמסענזיב רעדימ רעד
 טיוה יד סעּֿפע טימ ךיז טרימש
 .סַאטיקסָאמ יד טלעש ןוא
 !סָאד טילפ סָאװ ךָאנ ,סָאד טסייב סָאװ ךָאנ
 טָאג ףרַאד סָאװ ףיוא
 !סָאטיקסָאמ ליֿפױזַא

 ןרעה טזָאל לקניפניילק רעטסימ

 .ןרעלק וצ ףיוא טרעה רע .דימ זיא רע .צענעג ַא
 ,ןרעטש ליפוצ ןופ ןקָארשרעד ,לקניפניילק סיסימ רעבָא
 ,ןשילַאמינַא דחּפ טימ סיא וצ ךיז טעילוט
 ּפַאק םעד ןייא טגיוב

 פאלק א ןדיימוצסיוא יוו

 :ץ'שלח ן'רַאפ טונימ ַא יוו סיורַא טדער ןוא

 -- -- ם ע ס

 עריא קערש עשיגָאלָאיב יד
 ,סעלק עשימסָאק יוװ סעּפע ןיא רעבירַא טייג
 | םעס יוװ ,טעז יז ןעוו

 .רָאֿפ טמוק ָאד סָאו טשינ טײטשרַאֿפ

 :רָאה ַא ףיוא טגנעה טלעוו יד ,שטייט'ס
 ,ןעמָאטַא ןופ ןעגנובײרשַאב טימ לופ ןענייז רעטעלב יד
 ףיוא ןסייר סָאו ,סעבמָאב טימ
 -- ןעמַאוװש עלַאסָאלָאק ןופ טלַאטשעג ןיא
 -- ערַאּפ ןיא טלדנַאװרַאֿפ טסרעוו וד ןוא ייווצ-סנייא
 ,קינייוו סָאד זיא

 טכענ יד ןיא רקפה םורַא ןרעטש ןפיול
 .תוסיפת ןסירעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנַאטסערַא יו
 ןעמעוו ייב
 !:ןע'מעס ריא ייב ,ליבסנַאמ םייב טשינ זַא ,צוש ןכוז יז לָאז
 -- -- םעס -- -- םעס

 זיא סיז .ןיוש טעּפַארכ רענעי רָאנ

 .קרָאי-וינ ןיא עינַאװערָאה גָאט ַא ךָאנ ףָאלש
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 ,ןפיול ןרעטש יד יו טשינ טעז רע

 רעטנענ צלַא וצ ןעמוק

 .סיסימ ןייז וצ

 ןלירג יד ןוא
 ןָאטַָאנַאמ ,ןָאטַאנָאמ ןעוועלירד

 ,ןוויכ ַא טימ ןשיוורַאֿפ
 ןָאט ןענַאק טשינרָאג לָאז'מ
 ןרעטשעצ דרע יד ןלעוו'ס תעב

 .ןרעטש יד

 רעטכיד רעטלַא ןַא

 ,רעטכינ זיא רע ןעוו ,ןטונימ יד ןיא

 רעטכיד רעטלַא רעד טמוק

 קעטָאילביב-טָאטש רעד ןיא

 .רעדיל עקילַאמַא ענייז ןופ דנַאב ַא ןבעג ךיז טסייה ןוא

 ןיירג רעקיד'מינּפ-לעג רעד

 ,רעדימ צלַא ןרעוו סָאו ,ךעלעברַאט-ןגיוא טימ

 ,זיימ עטיוט ןופ ךעלקע יוװ ןסנַאוו טימ

 עיפַארגָאטַאֿפ רענעגייא ןייז ףיוא רַאטש טקוק

 טאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא)

 ,(עיפַארגַאנרַאּפ ןוא ןייוו ,רעטרעוו
 ,הרושב רעטכעלש ַא ןופ יוװ ,ךיילב טרעוו ןוא טנעייל

 ,הרוש א טפערט רע ןעוו

 ,ךעלב ןופ לקייֿפ ַא ןיא טלקייֿפ סָאוװ

 ,רעגניפ עטיירדעגֿפיונוצ קיליונק טימ ריּפַאֿפ'ס טּפַאט

 .ךערפ ןרעוו רעטרעוו יווװ ,לָאמַאטימ טעז ןוא

 .רעגנירּפש ,רעכַאמנצנוק ,רעיירד-עקנירעטַאק -- רעטרעוו

 רעגניצ עצרַאווש

 סורַא ייז ןלעטש

 ,עטַאמש:עטַאט :עטַאווע'דש ןכַאל ןוא

 .סיוא טייקיבייא ןייד טעז יױזַא

 סיױרַא קנעש ןופ זיא םישזד ןעוו

 ,םישוד טלקַאוװעגסױרַא ךיז טָאה קנעש ןופ ןעוו

 םיטש רעטכייפ-רוכש ַא טימ רע טָאה

 .דוג ַאנ טסיב וד,, :ױזַא ךיז וצ טדערעג

 ,םישוד ,רענייא וד ןושרַאּפ רעקיזייל

 ,סעגרַאֿפ טשינ ,קיצרעפ טרעדזנוה ןצניינ ןיא
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 רעמַאט זיא .סָאוװ-ךָאד טסייוו וד ןָאטעג וטסָאה
 ,קיצרעפ טרעדנוה ןצניינ ןיא זַא ,וטסניימ
 ,טולב טימ ןעוועג טקעדַאב טלעוו יד זיא'ס ןעוו

 סָאד טקרעמַאב טשינ עכָאטַאמוס רעד ןיא טָאה
 | ,דרָאל רעד טָאג
 טרָא ןייז ףיוא זַא ,טרָאװ ןיימ ריד ךיא ביג
 ,םישוד ,טשינרַאג וד ,צנַאו ַא יו ךיא טלָאװ
 -- םירק ַא רַאנ ךיז ביג טָא ,ונ .ךיד טשטעווקעצ
 רענעי רַאֿפ ןקיטולבעצ ךיד ךיא ןָאק

 ,רעניימעג רעד השעמ
 רענעּפש יוװ זַא
 ".רענייב ענייד ןעילפעצ ךיז ןלָאז

 טזיורבעצ רעמ ךָאנ ךיז טָאה .טקרעמַאב םישזד ךימ טָאה ָאד
 !רעסעב טסיב וד זַא ,טסניימ וד !וד .ןרָאצ ןייז
 !םישזד רעבלעזרעד ,קנָאקס רעבלעזרעד טזיב
 .ןזײװַאב ריד סע לע'כ -- וי-וט טיא וָאש לייַא דנע

 -- טסיופ ַא רימ ןגעק ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא
 !ןזייא

 הרוש עטייווצ יד

 ,ןמלא רעטלַא ןַא ,רעצעז רעד ןיקבָאד

 .רוטירעמע ףיוא ןייג טשינ ליוו

 ןסחי ַא ךיא רעוו -- רע טכַאמ -- רעמָאט

 ,םידי יד טעּפמיק ןיא גייל ןוא

 ,ןמלק טשינ רעניימ ןעמָאנ רעד זיא

 ,רוה יד טכערוצ דלַאב טשינ ךימ טכַאמ'ס ביוא

 :ןָא יז ןפור רעסַאפרַאפ יד סָאװ

 .רוטַאנ-עמַאמ

 ,טלעוו-רענעי ַא ןיא טביולגעג ךיא טלָאװ
 !יאוַאדַאֿפ ,אברדא -- זיא

 ,יַאֿפש-ןואַאק זיא'ס יוװ יױזַא רָאנ

 ?ן'רגּפ וצ שינעלייא סָאד זיא סָאוװ ַָאט

 טלמונַא ָאד
 .ןישַאמ רעד ייב ןיקבָאד ױזַא טציז
 -- טלמוט עס ,טשיור עס

 -- יירעקורד ַא סעּפע ךָאד זיא'ס
 םיצולּפ טשרע
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 ,סליטש-הנושמ ַא לוק ַא רע טרעה
 םיא-ןופ סעּפע זיא לוק'ס ןוא
 :םיא-אוחמ ךיוא ןוא
 !ןגָארטרעבירַא ,ןיקבָאד ,ךיד זומ עמ
 .םיצורית ןייק ןפלעה טשינ ןלעוו'ס

 ,גנוצ ַא טָאה רעצעז ַא :ןיקבָאד טכַאמ
 -- ע'סוכ ַא טכַאמ רעצעז ַא זַא ןוא

 לבַאּפַאק רע זיא
 .תויתוא וצ ןדייר ןוא גנוצ יד ןעמענ וצ
 ,לשמל ,רעבָא ןעוו ןופ

 ,רעצעלק יו ןעמוטש סָאוװ ,תויתוא סע ןבָאה
 | -- גנוצ ס'נשטנעמ ַא
 !רעצעז ַא טימ סיוא ךיז ן'הנעט ןוא

 :ןגָאלשעגרעביא םיא לוק סָאד טָאה ליטש
 ןבעל ַא ןוא -- ךיא ןיב ןבעל ןייד
 טרעוו סָאװ ,טרָאוװ ַא זיא
 .ןגָארטעגרעבירַא

 -- ,דרע'רד ןיא ךיד בָאה'כ --
 -- .(רעסַאּפש רעטלַא ןַא) ןיקבָאד ןסַאּפש טוואורּפ
 .רעסַאּפרַאפ רענרעדָאמ ַא יו טסרעדױלפ
 .גנוצ יד ּפָא ריד סייב

 גנורּפש ַא םָאביד םיא צרַאה סָאד טיג ָאד רָאנ

 דרעפ ןרָאוװעג-עגושמ ַא יוו

 קירוצ ףיוא יצ ַא סע טיג עצייל ַא ןוא

 :הרובג רעקידלַאווג טימ

 !טפיטשעג גונעג !ור--רֿפט

 טרעוו ןגָארטעגרעבירַא .טייטש צרַאה'ס .טלַאֿפ רע
 -- הרוש רעטייווצ ַא ןיא ןבעל ןייֵז

 .טפירש יד זיא יינ ןוא





 לייטּפַא רעטכַא

 לארשי דנאל
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 לײטּפָא רעטכַא

 ל א ר ׁש י דז א ל

 (יולה הדוהי ןופ "ילאשת אלה ןויצ ,, ןוא רעדילילארשי-צרא ךָאנ)

 ילאשת אלה ןויצ :יולה הדוהי 'ר

 טרָאוורַָאּפ ַא

 ןופ ןעגנוצעזרעביא-שידיי ע ט מ ַא ר ג ע ג ןַארַאפ
 ןויצ ,,טשינ רימ ןלעפעג ייֵז רָאנ ,יילאשת אלה ןויצ ,
 -עג טריזַארּפַארַאֿפ שידיי ףיוא זיא יילאשת אלה

 ַא ךיוא---ןשיקלָאּפ ַא טָאה'ס .ן'קילַאיב ד רוד ןרָאװ
 ,רעמ טשינרעבַא זיא'ס .טַאמָארַא--ןש'קילַאיב-ןייר
 (!עשקילַאיב) א יווװ ,רעגינייוו טשינ ךיוא םגה
 טשינ"ילאשת אלה ןויצ ,,טרעוורימ ייב .עזַארֿפַארַאּפ

 זיא גנוצעזרעביא לפיוו ףיוא -- רָאנ ,טריזַארֿפַארַאּפ
 ןצעזרעביא .טצעזעגרעביא -- לַאֿפ םעד ןיא ךעלגעמ
 ןםיניינע עטסברַאה יד ןופ זיא עיזעַאּפ עסיורג
 וו ןמיה ןלַאנַאיצַאנ ַא ןיא רעבָא טייג'ס ןעוו
 סע וזיא ,'ילאשת אלה ןויצ ,, ס'יולה הדוהי 'ר
 .עקיויר יד -- ןוא ימ יד טרעוו

 ןויצ ,, .עשינכעט ןייר ַא -- גנוקרעמַאב ַא ךָאנ
 -ַארַאּפ ס'קילַאיב ןטמַארגעג זיא '"ילאשת אלה

 זַא ,רעבָא טלַאה ךיא .זרעפ ןסייוו ןיא זיא עזַארפ
 ןיא רעביא ךיו ט'רזח סָאװ ,(ךיר...) םַארג רעד
 גנַאזעג סעד וצ טיג ,הרוש עטייווצ עכעלטיא רוקמ
 -רַאֿפ זרעפ ןסייוו ןיא טייג סָאװ ,טייקנביוהעג ַא
 טניפעג יו :עגַארפ ַא רַאפ ןענַאטשעג ךיא ןיב .ןריול
 ןענופעג !שידיי ףיוא טנעלַאוװיוװקע לקיטש ַא ןעמ

 ןַא .ענייד :טרָאו קיצנייא ןַא ןיא םיא ךיא בָאה
 שימטיר רעביא ךיז ט'רזח סע ביוא ,טרָאוװ קיצנייא
 -ַאנָאמ יד .סַארג ַא ןופ טקעפע םעד טָאה ,רעלוגער
 ַא -- גנומַארג טרַאס ַאזַא ןופ אפוג טײקנָאט
 ןביוהרעד ןרעוו ןָאק -- ןיילַא ךיז טימ ךיז-ןעמַארג
 .טייקכילרעייפ וצ

* } 8 
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 ,ענייד ענעגנַאֿפעג יד ןכַאמ סָאװ ןסיוו ךָאד טסליוו ,ןויצ

 .ענייד סעדַאטס עטיײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןופ טשער יד

  ,ןָא סורג םעד סענ ןופצ ןופ ןוא םורד ןופ ,חרזמ ןופ ןוא ברעמ ןופ

 ,ענייד ןעלקניוו עלַא וצ טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ טייג סָאװ

 ןומרח ןופ יוט יוװ סָאוװ ,טכענק-רעגַאב ןייד ןופ סורג םעד ךיוא ןוא

 | .ענייד ףיוא גרעב יד ףיוא ןלַאפ ןליוו ,ענייז ןרערט יד ןפירט

 ןעמיורט זַא ןוא ,עיַאטסיןלַאקַאש ַא ךיא ןיב ןענייווַאב ייוו ןייד

 ךיא וט

 -ךיירפ יד וצ לדיפ ךיא ןיב -- רעקקירוצ ס'טפַאשנעגנַאפעג ןייד ןופ

 .ענייד ןעגנַאזעג

 -- ,םיינחמ וצ ,לאינפ ,לא-תיב וצ צרַאה ןיימ טמורב קרַאטש

 ,רעטרע עלַא
 .ענייד טימ עטסרעטיול יד טימ ןֿפָארטעג ךיז ןבָאה סיכאלמ ואוו

 טנפעעג טלַאה רעפַאשַאב ןייד ;הנכש ןייד זיא הניכש יד

 .ענייד רעיוט-ןוא-ריט ןגעק ענייז ןרעיוט-למיה יד

 טשינ ןוא ,טכיל ןייד -- זיולב דובכ ס'טָאג ןָא קיבייא ןופ זיא'ס

 .ענייד רענײשַאב יד ןענייז ןרעטש ,הנבל ,ןוז

 טסייג ס'טָאג ואוו ,ןטרָאד ןסיגוצסיוא ךיא רעגַאב צרַאה ןיימ

 .ענייד עטלייוורעדסיוא ידלַא רעביא ןסָאגעגסיױוא ךיז טָאה

 ,רעטציא ךיוא ןָארט ס'טָאג טסיב ןוא זיוה-הכולמ סָאד טסיב

 .ענייד רעשרעה ןופ ןלוטש-ןָארט יד טצעזַאב ןבָאה טכענק ןעוו

 סרעעז יד טקעלּפטנַא טָאג ךיז טָאה'ס ואוו ןרעדנַאוװ ןָאק'כ ןעוו ,ָא

 !ענייד

 ּוצ ןוא טייוו רעד ןיא ןזָאלוצסױרַא ךיז ןעלגילפ רימ טיג רעוו

 | ןגָאלקַאב
 .ענייד ןעניאור-ךָארב יד ןשיווצ צרַאה ןיימ ןופ גרַאװכָארב סָאד

 טרעגַאב טלָאװ ןוא דרע ןייד וצ ןלַאפעגוצ ןוא ךיא טלַאװ טינקעג

 ןענייד ןשינעטסיוװ עלַא טקיליװַאב ןוא ענייד רענייטש יד

 תובָא יד ןופ םירבק יד רעביא ןייטש ןָאק ךיא ןעוו ,טנייוועג טלָאוו'כ

 .עניימ ןעגנורעיורט יד ןיא ןציז םירבק ס'נורבח ףיוא ןוא

 ,םענייד למרכ סעד ףיוא ןעלגָאוװו וצ ךיא טלָאוו טרעגַאב

 .ענייד ףיוא גרעב עלַא ףיוא ןוא דעלג ןייד ךרוד ןטָארטעג טלָאװ

 ,רהה-רה םוצ ןוא םירבע-רה םוצ טּפַאגעג ךיא טלָאװ ייוו טימ

 רערעלַאב ןוא רעלעהַאב יד ,רעטכיל עסיורג ייווצ ןענייז טרָאד סָאװ

 : .ענייד

 ערימ עטסנייר יוװ ןענייד טפול יד זיא תומשנ ןופ ןבעל'ס

 .ענייד רימ ןרעסַאװ יד ןקינַאה'ס ןוא ביוטש ןייד ןקיטפוד טוט

 טעקַאנ-סעוװרַָאב ןעלדנַאװ וצ ןעוועג קילעזטייל רימ טלָאווװ'ס

 ,ענייד ןטײקיטכַארּפ ס'טָאג לָאמַא ןעוועג סָאװ ,תוברוח רעביא
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 יז ןוא ןעטלַאהַאב רעקילייה רעד זיא ןורָא ןיימ ואוו ,טרָאד

 םיבורכ
 .ענייד ןטייקילייה עלַא ןופ טייקילייה רעד ןיא ןעוועג
 טייצ יד טלָאװ ןוא ּפָאק ןיימ ןופ טרעדיילשעג ןיורק ַא טלָאווװ'כ

 ,ןטלָאשרַאֿפ
 .ענייד עטנירקעג-טָאג יד טכעוושרַאפ קיד'האמוט טָאה סָאװ
 עז ךיא ןעוו ,ןעקנירט ןיימ ןוא ןסע ןיימ רימ ןייגנייא ןָאק יו
 !ענייד ןבייל יד ןופ רעבייל יד סוא ןּפעלש ןבָאר יו
 עז ךיא ןעוו ,טכיל-ןוז סָאד גיוא ןיימ וצ ןייז סיז ןָאק יוװ ןוא
 !ענייד עטכַאלשעג יד סרעלדָא יד קסיּפ-ןעַארק ןיא
 טלוֿפרַאפ !גונעג ,לייוו ַא ּפָא רַאנ זָאל ,ןשינרעיורט ןופ סוכ
 .ענייד ןטײקילַאג יד טימ ןרינ עניימ ןענייז
 קנעדעג'כ זַא ןוא ,םס ךיא קנירט -- הלהא ןופ ךיא טכַארט
 | .ענייד ןשינרעטיב יד ָאנד ן'זיב ךיא ּפוז -- הבילהא
 טפַאשביל טימ ףיונוצ ,עקיטכַארּפ ןויצ ,וטסּפינק טייקנייש
 ,ענייד עלַא רעניג יד ןענייז ריד ןָא טּפינקעגנָא ןוא
 ןייד ןקיטייװַאב סָאוו ןוא ךיירפ ייז טּפַאשרַאפ ליואוו ןייד סָאװ

 טסיוו
 .ענייד ןכָארב יד ןרעמָאיַאב סָאװ ןוא

 גרַאב וצ גרַאב ןופ טגָאיעג ןעוו סָאוװ ,סָאד ןענייז סעדַאטס ענייד
 ,ענייד ןסעגרַאֿפ ןטפַאשניואוו יד טשינ ייֵז ןבָאה

 לָאמ עלַא ןליוו ,סעלָאּפ ענייד ןָא ךיז ןטלַאה
 .ענייד רעמײבנעמלַאּפ יד ןופ ןגייווצ יד וצ ןביוה ךיז
 ןכיילג ךיז ןָאק יצ זריד וצ ייז ןעמוק יו -- ס'מירצמ ןוא ס'לבב יד

 ןענייד םימות יד ןוא סירוא יד וצ ןיזמוא רעייז
 ןכיילגרַאפ ייז ןענָאק עקירעייז יד ןופ ןעמעוו וצ
 ןענייד רעגניז יד ןוא םייוול יד ,סיאיבנ יד
 -- רעבָא ,תונידמ-צעג ןופ צנַארק ןוא צנַאלג ןקלעוורַאפ'ס
 .ענייד ןעניורק עלַא -- תורוד ףיוא ,טכַאמ ןייד קיבייא
 ליואוו ןוא ,ןייז וצ ןיואוו ןייז רעפַאשַאב רעד טקיליװַאב טָאה ךיד

 יי ,סעד וצ

 !ענייד ןפיוה יד ןיא טרעיוה ןוא טּפַאשטנעָאנ ןייד סיוא טביילק סָאוװ
 סוקפיוא ןייד ןעז וצ ךיז ןטרַאוװרעד טעוו סָאװ ,םעד וצ ליואוו
 .ענייד סנרעטשנגרָאמ יד םיא רעביא ןייגפיוא ןלעוו'ס ןוא
 טימ ךיו טיירפ רע ןוא עטלייוורעדסיוא ענייד וצ דָאנג יד טעז רע

 | ,דיירֿפ ןייד
 .ענייד ןרָאי-טנגוי יד םוא ךיז קידנטכייל ןרעק'ס ןעוו
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 לארשי-צרא ןייק דיי א טרָאֿפ

 ,םיוב ַא טייטש געוו ןיפיוא

 .רעמורק א םיוב רעד טייטש

 ,רעמַאל ַא ןוא רעמורק ַַא טייטש

 רעמַאי ןצרַאוװש ןעמוטש טימ לופ

 .רעמוז ןטימ עמַאס

 ,לארשי-צרא ןייק דיי ַא טרָאֿפ

 .ןענָאמרעד ְךיִז רע טוט

 !טבעלרעד טסָאה וד סָאװ וצ ייוו,,

 ,טּפעלשרַאפ רעהַא ךיד טָאה רעוו

 "...1וונבל ןופ רעדעצ

 ןַאמערָא ןַא םיוב ַא טייטש :חסונ רעטייווצ

 ,ןַאמערָא ןַא םיוב ַא טייטש
 .טעברָאה ןוא ךיז רע טגיוב
 ,ןַאמערַא ןַא םיוב ַא ,יוא
 .עברָאט ַא רָאנ םיא טלעפ'ס

 טניוו רעד טָאה רעטעלב ענייז
 ,ןסימשעג שטייב ןייֵז טימ
 ,סנייא ייב סנייא -- ךָאנרעד ןוא
 .ןסירעג סנייא ייב סנייא

 לארשי-ארא ןייק דיי ַא טרָאֿפ
 .ןגיוא עטנייוורַאפ טימ
 -- סיוא טסעז וד יוװ ייוו ןוא ךָא,
 .ןגיובעג ןוא טעקַאנ

 ,םיוב וד ,ריד ףיוא קוק ךיא זַא

 .ןענָאמרעד ךימ ךיא וט

 ,טּפעלשרַאפ רעהַא ךיד טָאה רעוו

 ""?ןונבל ןופ רעדעצ
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 (=ןרָאי טימ קירוצ ןופ רעדיל-לארשי-ארא יירד

 ךַאד ן'פיוא (א

 ,ןעלמעזעג ענרוֿפרוּפ ,ס'הדע עכיוה ןיא
 .ןעלמעלפ ןוא ןרעטש ךיז ןעלמַאז

 ןענַאּפש ןוא ףיוא ןעייטש ןדמַאז ןופ

 ןענַאװַארַאק
 :ןעלמעק

 .ך""נת םענרענייטש ַא ןגיוו ןברָאה יד

 .רענייב ס'לבזיא טנוה ַא ךָאנ טעשזירג ןטָאש ןיא
 רענייטש ןשיווצ ןופ

 .ךַארּפש ס'איבנ םעד ךָאנ טלגָאה

 !ךַאד ן'פיוא ןלַאפעג ָאד ךיא ןיב ןטלעוו עכלעוו ןופ
 .ךַאז רעטלַא ןַא רָאג ןופ גנו'רזח'רעביא ןיב ךיא ךיוא
 .הנבל יד ךימ ןעק סע

 הנתמ ַא ןעלמעק יד רימ ןריפ'ס

 .ךינת םענרענייטש םעד

 לוגלג ַא (ב

 לוגלג ַא ןיב ךיא :שרעדנַא טשינ !דנַאל-טָאג
 .רש ןקידניז ןשיטייצרַאֿפ ַא םענייד ןופ
 ,טפיוזעג בָאה ןוא טפיוקעג רעבייוו בָאה'כ
 .רעצ רעייז ןוא םיאיבנ ןופ טכַאלעג

 . . .ֿפָארַאיֿפָאק רימ ןעגנַאגעג זיא רַאפרעד
 .רערט ענעסַָאגרַאֿפ-טשינ ַא ןרָאוװעג ןיב'כ
 ןעגנַאגעג ךיא ןיב רעדניק ןופ רעצרעה ךרוד

 .רעב ַַא ןגעוו השעמ עזייב ַא יוװ

 .תוליפת עדמערפ ןיא טרעגלַאוועג ךיז בָאה'כ
 .קירטש ַא ףיוא טצנַאטעג רעדנעל עטייוו ןיא
 תוליחמ-לוגלג ןלַאבָאלג ַא ךָאנ
 .קירוצ ךיא םוק
 ,טכענ עצנַאג ּפָא ָאד ןענייוו ןלַאקַאש
 .ןכַאל ןוא ןָא ןענוז ןעמוק ךָאנרעד

 .סנייא .דנַאב ,יירעדיל-לארשי-ארא לטניב ַא,, --- .לגרֿפ (*
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 גיוא ןיא ךיא ךוז סיבורק עטייוו
 .ןכַאלעפ עטלַא ןופ

 ,ףיט ןעלגיּפש יד יו ,ָאד טכענ יד ןענייז ףיט
 ,טכיל ַא ןופ ןייש-תוצח םייב תמ ַא טעזרעד עמ ואוו
 :דנַאל ,הרות-רפס ןייד ןיא זיירג ַא ךיא ןיִב גָאטיײב ןוא
 :טכיררַאֿפ ןוא טמוק רעוו

 םיוורכ ןעמוק ןלייה ןוא ןעלמיה ןופ (ג

 ןגיולפרַאפ גנַאל ןיוש ןעלמיה יד ןיא זיא'ס
 ,ןיזדעומ םענופ ףור רעניד רעד

 טרעיילשרַאפ גרעב יד ףיוא טציז טייקליטש ןוא

 .ןיב עדימ ַא יו טניוו ַא טמורב'ס ןוא

 ,סענירג םעד למיוב ריא טכַאנ יד טסיג סע
 .טפול יד סיא טימ ךעלעמַאּפ ןָא טסיג

 ,הנבל יד ,רעטשרעביוא רעד לגיופ רעד
 .ט'בורכ'עצ קיד'זונגה-רוא טבעווש

 .םיזורכ ןעמוק ןלייה ןוא ןעלמיה ןופ
 .ןייטש ַא ךיז טביוה איבנ ַא ןופ ּפָאק ַא יו
 :סנטַאש עקיטכיל -- ןזלעפ ןשיווצ

 .ץ'ח-ילעב ןופ תומשנ עטלַא

 .ןטייצ טייז רענעי ןופ עטייוו ןעיירשעג
 .טֿפילַאקייא ןַא ןשוק ךעלערַאמכ

 .אבכוכ-רב לָאמַא ןלַאפעג ָאד זיא'ס
 .טבילעג לָאמַא תימלוש ַָאד טָאה'ס

 םחל-תיב

 רעניד-יולב ַא ןטָאש ַא טלַאֿפ עסייוו ןדמַאז ףיוא

 .ןרעטיצ סָאװ ,ךעלקעלג-שעמ טימ טריצַאבאלָאטש ,ןעלמעק ןופ

 ןןירעטיה רעייז טייקליטש זיא'ס -- גרעב יד ,ַאד רעדלעפ יד

 .רעניאודעב סעד טניוו סעד ןייא טרעפעלש ןוא טגיוו יִז

 :ןירעטינש עקידוועמעש יד ,תור ָאד טָאה ןטָארטעג
 רניד רעטנערבעצ-דלָאג רעד ,ןוז יד ריא ןופ טגנילק ליטש
 רעניִרג ןענירג םיתיז ;ןעלמיה יד ןופ רעלעט ןיא
 .ןרעטיפ ךיז רעקיטסול סנקלַָאװ ןעוט ןביוא ןוא
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 ,ָאד ןעגנַאגעג לָאמַא זיא ס'באומ רעטכָאט עטסנעש יד
 ,סיתילט יד רעטנוא ןופ ,געוו ן'פיוא ןבָאה'ס ןואי

 .םיתיז ןבעגעג ריא הכרב רעייז רעטרעוו ןָא

 זיא ױזַא .קידעכרַאה ןטכייל רעדלעפ-ןטשרעג יד

 ַאד ןעגנַאז ןוא ןוז ןשיווצ ןעוו ,טלעוו יד ןעוועג טכרַאהרַאֿפ

 .זעוב ןוא תור טנגעגַאב ךיז ןבָאה

 . ןורימ

 .ןורימ ןיא גָאט רעקירַאמכ ַא

 .ֿפעק עטכַארטרַאֿפ -- ןטיײק-גרַאב ןכרַאה'ס

 רבק ס'יאחוי-רב וצ

 ןַָא טדניצ ,וצ טייג

 טכיל ַא

 .יורג ,ליטש ,ךיוה -- ענייא

 ,סױרַא זיא רימ ןופ

 .יורפ יד טָא
 הליפת ַא .המשנ ןיימ זיא'ס

 יז טגייווש

 .הליש ןיא הנח סנטייצרַאפ יוו

 תפצ

 .טנַאה רעד ייב הנקז ַא טריפ ןקעטש ַא

 לעה זיא סריא םינֿפ סָאד
 העבש .לַאפנייא ןַא יוו

 .לעווש עצרַאוװש ַא טציז

 הבישי-שאר רעטלַא ןַא -- ןקלָאוװ ַא

 לעלַארַאּפ .ארמג טַאלב ַא רעביא

 ;ייווצ ןעלמיה ןפיול

 ,סקניל למיה ַא ,סטכער למיה ַא

 .ןטימניא סָאג ַא

 ,ןטילגעצ קיד'העיקש ַא ,טֿפשמ ןכיוה ַא וצ

 ;סַאג יד ייז ןריפ

 :ךיא גָאז ,רעלָאמ ןיב ךיא ןעוו

 לעמעג ס'טָאג

 .סַאּפש וצ סניימ ץכעלָאמ סָאד טכַאמ

 ןפָאלטנַא טלָאוװ'כ ןוא
 .תפצ ןופ
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 ןענייוו תונורכז יד ןוא

 .רָאי קיצפופ עּפַאנק ַא םעד ןיא ןייֵז ןיוש טעוו'ס
 .ץ'ענייה רעטעלב ךיא ןוא ךיא ציז קענַאג ן'פיוא .בקעי ןורכז
 קיצפופ עּפַאנק .טשינ קנעדעג ךיא !ן'ענייה דָארג סָאװרַאפ

 -- רָאי

 .ןענייוו תונורכז יד ןוא

 :ֿפַא ךיז טלעטש ןוא ךרוד טייג לוש-א"קי רעד ןופ רערעל רעד

 !ןעינח טנזיוט -- שדוק-ןושל ןייד .ריש ןטצעל ןייד ןעזעג ,,

 ".ןַאמרעגנוי ,סעדייא ןיימ רעוו ןוא -- דנַאל ןיא ביילב

 .ןענייוו תונורכז יד ןוא

 ןגיצ עצרַאוװש טרעטיפ ךעטסַאֿפ רעטלַא ןַא

 .ןגיצ עצרַאוװש טרעטיפ רעבַארַא ןַא ךעטסַאּפ רעטלַא ןַא
 .תובָא יד ןופ ןטייצ ןופ דליב ַא
 ןגיצ ענייז יו ןייז טושּפ ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,טָאג
 .תובשחמ עשכעטסַאּפ ענייז יו ןוא

 ,טָארט רעייז זיא גנירג .ןעייג ןעלמעק

 .קידלקעלג ןוא ךיוה זיא זלַאה רעד

 ,גנוי ןיב'כ .גנַאג ןיימ קידרעּפלָאטש ייג ךיא ןוא

 .קידלקע רימ זיא ןבעל'ס רָאנ

 טכַאנ יד טמוק .רענייטש ןקַאה םיצולח
 זיא ףרַאש ןוא קידרעייפ .ןצנַאט םיצולח יד ןוא
 .טרָאװ םעד ןופ ןזלעפ ןיא -- ךיוא קַאה ךיא ןוא .צנַאט רעייז
 !סע ףרַאדַאב רעוו ,סע ףרַאדַאב רעוו רָאנ

 גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,ףָאגנעזיד יככ ףיוא קרַאּפ ןיא

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,ףָאגנעזיד יוכע ףיוא קרַאּפ ןיא

 .ןַאמ רעקיד'נומדק רעליטש ַא קנַאב ַא ףיוא טנטָאש

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,קרַאֿפ ןיא שטנעמ-ןטָאש רעד

 .ןַאטנָאפ ןקיצנַאט םעד ףיוא ,סעמַאמ ,רעדניק ףיוא טפַאג

 קרַאטש רע זיא השעמ תעשב ןוא טקוק רעקידנטָאש רעד

 .טנַאקַאב סע זיא םי א זיולב סָאוו ,סעּפע ןיא טפיטרַאֿפ

 .קרַאק ןייז זיא ןגױבעג-טלַא שטָאכ ,גנוי זיא גיוא ןייז

 !דנַאל שידיי -- סעמַאמ ,רעדניק -- טכיל-ןוז ,ָא

 .גַאט רעד זיא קידיירפ ןוא טצעזַאב קנַאב יד זיא סע

 גָאוװו ןָא זיא רע .טשינ ןעמ טעז סיא -- טעז רע

 גנַאל .םולח ַא יו -- טשינ טרָא ןייק טמענרַאפ ןוא
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 ,קנַאב רעד ףיוא חרוא רעד ,ןייא ךיז טקוק ,רע טציִז
 .טקידנעלב רע'ביבא-לת יד ןוז יד שטָאכ ,טנטָאש ןוא
 .ןַאטנַאֿפ רעד רעלענש ןוא לענש ,רעלעה צלַא טצנַאט סע
 ןַאמ רעטלַא רעד רָאנ .רעכעה צלַא דיירפ-רעדניק טשיור'ס
 קיבייא ףיוא זיא יצ .טשיװעגּפָא יו -- סיוא גנילצולּפ טרעוו

 טקידנעעג ןיוש
 ערַאּפש ַא ןופ יו ,טימ ןייז ןופ סָאוװ ,געוו-רעדנַאוװ רעד |

 ,ערַאמכ רעקידרעטיוועג ַא ןיא
 ןדניװשרַאפ ןייז רַאפ ןקיטעז וצ ךיז ןעמואוושעגסיורַא רע זיא

 קילג ן'טימ
 טַאהעג ךיז רע-טָאה רשפא ןוא !דנַאל שידיי ַא ןופ
 קירוצ קעוװַא זיא ןוא -- טצעזעגוצ זיולב
 ...!ןטייצ יד ךרוד רעדנַאוװ ןעטייוו םוצ

 םילשורי וצ ףור

 ,ןטעהנַאמ ןיא ,ןָאסדָאה םייב סַאג ַא ןופ ,ןענַאד ןופ
 !םילשורי ,ריד וצ ,ריד וצ ףור ַא
 .רעטיײרפַאב רעד לתוכ ןייד רימ ףיוא ךיוא טרַאוו'ס
 !םויה-דע ַָאד ךיא ציז עשזיסָאװ
 זרעטייוו תולג ןיא ךָאנ ךיא ליופ סָאװ

 ,םילשורי ,רעגַאב ךיא לייוו ,רַאפרעד סע זיא
 ,םסימשה-ןמ ,ענעזעוועג טשינ ,עיינ ןדָאנג וצ
 !עסיורג יוו ערעסערג ךָאנ
 ,םילשורי ,טרַאוו'כ לייוו ,רַאפרעד סע זיא
 ,יתובא-תובא יו
 ?תוליגר עקירעיטנזיוט ַא רימ ייב זיא ןטרַאװ ןוא
 ,רַאֿפרעד רשפא
 ,רעצ ןקיד'תולג סוצ טניואוועגוצ ךימ ױזַא בָאה'כ סָאװ
 !סע ליוו'כ שטָאכ ,טשינ ילארשי ןייק רעוו'כ זַא
 עלופ הלואג ךיוא זַא ,סייוו ךיא לייוו רשפא ןוא
 ןרעפטנערַאֿפ וצ חוכב טשינ זיא
 . . . ןןרעוו טנערברַאפ ס'קלָאֿפ ןיימ

 ,ןסעהנַאמ ןופ ,סנטייוורעד ןופ ,ןענַאד ןופ
 ,םויה:דע טײקמַאונייא ןיא ציז ךיא ואוו
 ןייוועג ןיימ וטסרעה יצ
 ,ןילַא ךיז ייב סניימ ןגערפ'ס ,ןגערפ'ס ןוא
 !! םילשורי

1968 





 לייטּפא רע טניינ

 הוח-סדא
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 לײטּפָא רעטניינ

 הוח:םדא

 טפַאשטנַאקַאב עקילַאמַא-רוא

 רעסַאוװ ס'לסייוו רעד ייב טכַאנרַאֿפ רענעי
 ןעוועג רימ רַאפ זיא
 ,רע'תפצ-קידשיטייצרַאפ ַא טכַאנרַאפ-םילוגלג ַא
 ןעזעג ךיא בָאה ןגיוא יד ןיא ריא ייב
 .טפַאשדנַאל עטייוו ַא ןעלגיּפש ךיז
 !טּפַאשטנַאקַאב עקילָאמַא-רוא ,ָא

 זעוב ןוא תור

 (קישטייט-ירבע)

 ,םוצכרָאפ ןוא ריד וצ קרַאטש טשינ זיא זעוב רעד

 ןענייש ענייז ןופ דָאנג ןיא .יוט וו טרעיינ

 םוצ ךרַאה -- טנװַָא רעד טמוק ןוא ,תור ,ָא ,לדנַאװ

 ,םענייז םענורבנלַאווק ןליטש ןופ גנַאזעג

 ,טכורפ ןרעוו וצ טרעגַאב ןייד גנואילב יד
 ,ןזיוה ןצריוועג עקיטסולג ואוו ,טרָאד ןוא
 ,טכומש רעייז ןבעג ןעוט ייֵז ואוו ,טרָאד
 .ןזױּפשטנַא ךיד ,זעוב רעד ,רַאה ןייד טעוו טרָאד

 ,רעייש םייב ןטלַאה-ךַאװ ןלעוו ןרעטש ןוא
 ,רעיידענעב עמורפ ,ןעיידענעב ןוא
 רעייא גנוטפעהַאב עטקיליװַאב-טָאג יד
 .רעייפ רעייז ןופ ןעגנושטנעב ידלַא טימ

 יואזיוו

 .קרַאפ .ןוז
 .ךיא .וד
 .גנוגייווש

 טפנוקוצ רעד ןופ
 יווַאזיוו

 א א

 ,ןקיטפוד --- טכומש ןבעג ;קיטכרָאפ --- םוכרָאפ ;ןְשטנעב --- ןעיידענעב (*
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 .רעמיצ ַא טקוק
 .יירד -- ןטרָאד
 ,וד ,ךיא
 .ןטימניא דניק ַא

 ,וצ-טפנוקוצ
 ,וצוצניהַא
 -- ייווצ ןקוק
 .עדייב רימ

 ,יוװַאזיוו ןופ
 ,וצוצרעהַא
 ,וצ-רבע
 .יירד ןקוק
 ,וד ,ךיא
 .ןטימניא דניק סָאד

 תוחיר

 ןיירַא טפיול יַאװמיַארט רעד

 זעוורענ-קיד'הוודח
 ,טָאטשרַאפ רעיולב ַא ןיא
 .ועב טימ טרעמיש סָאװ
 טָאטש יד ןדנואוושרַאפ

 .עניורב יד ןרעיומ יד טימ

 -- ןייא טגייטש לדיימ ַא
 .רילָאק ןוא טפוד רעטיול
 זעב רעקידעבעל
 .רימ ןגעק טקיטּפוד
 ןעוועג זיא-סע-ןעוו זיא

 ןענױזַא טייקיטפוד ַא

 ןליוהרַאפ ,תוחיר
 ,םוטש ןוא טציא זיב
 צעגרע ןופ ןעמיווש
 .םוחת ןלעה ַא

 ,רעקיסע רעד ןברַאטשעג
 םופרַאּפ רעקנַארק

 .הנוז רעד טָאטש רעד ןופ
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 יַאװמַארט רעד טילפ'ס ןוא

 ,זעוורענ קיד'הוודח

 טיירג ןלַאפוצניירַא
 .סנ א ןופ סמערָא ןיא

 ,רַאֿפ רימ טמוק סע ןוא

 ,ט'פוג'טנַא רעוו ךיא זַא

 סניױזַא ריּפשרעד ךיא ןוא

 טפוד ןטייוו םעד יוװ

 (*.הנוילעה השא רעד ןופ

 (?גנונעגעגַאב

 .ןעילג ןרעטש יד .טכַאנרעמוז

 .גייווצ ַא ףַאלש ןיא םיוק ךיז טריר'ס

 .גייוושעג ןייא רימ'עז עדייב

 .ןעינק ענייד ןעלּפַאצ גנילצולּפ

 ,טניוו ַא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה'ס

 עלַאּפ ַא ייב טייקטייוו יד טלַאה
 :ט'הנעט רע ןוא -- רעצרַאוװש ַא ייב

 דניק א !ייווצ יד ןיירַא זָאל

 .אלמ םלוע ןַא ,ייז ףיוא טרַאװ

 .ריט ַא ףיוא טייקטייוו טנפע

 .טעניירַא רימ ןעייג עדייב

 רימ ןוא ריד .טפנוקוצ יד זיא'ס

 .ןקילג טרעדנוה יוװ דניק סָאד טלעה

 .ענייד סמערָא יד ןיא סע טסטלַאה
 ןקילב רימ -- דניק'ס ןוא ךיא ןוא וד
 ,וצרעהַא ָאד ןטרָאד םעד ןופ

 ,ןענַאד ןופ תעב
 וצ טרעגַאב סָאו ,טציא-טכַאנ םעד ןוֿפ
 ,ןענַארַאֿפ ןעקיטציא-טשינ םעד

 :וצני ה ַא רימ עדייב ןקילב

 .וצ דניק םוצ ןוא -- ןדייב ונוא וצ

 .עניילעַאה עשיא :ןעייל --- הנוילעה השא (*

 .דיל ןקידרעירפ ןופ טנַאירַאו (*



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןרהא 1 264

 עידָאלעמ עשינעּפָאש

 ,ןעוועג יינ ןיב ךיא ןוא ,ןעוועג יַאמ זיא לָאמַא
 -- ןעוועגייב זיא יז ןוא ,ןעוועג יינ זיא צלַא ןוא
 .ןעוועג ייברעד זיא יז

 ,ןעוועג ךיוה זיא סע ןוא ,ןעוועג טייוו זיא סע ןוא
 -- ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא ,ןעוועג סייוו זיא סע ןוא
 .ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא

 זןעוועג יז זיא סָאװ ןוא ?ןעוועג ך י א ןיב רעוו ןוא
 ,ןעוועג יה זיא צלַא סָאד זַא ,רָאנ סייוו'כ .טשינ סייוו ךיא
 .יה-ָאד ןעוועג

 :ןכַאמוצ עגר ַא ךיז ןליוו ןגיוא יד

 ,ןכַאמ ור עגר ַא ייז רשפא ךיז טעוו סע

 .ןכַאמ ור עגר ַא

 -- ןרעווילג עגר ַא ייז ךיִז טליוו םולח ןיא

 ,ןרעוו ירפ רעדיוו טעוו ,ןרעוו סייוו רעדיוו טעוו

 ,ןרעוו יה רעדיוו טעוו ,ןיוש רעגיה טשינ ,יַאמ ןוא

 -- ןרעוו יז ךיוא ,יז טעוו קידעבעל ןוא סייוו ןוא

 .יז ךיוא

 ,ןעוועג ךיוה ןיא לָאמַא ,ןעוועג טייוו זיא לָאמַא

 ,ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא ,ןעוועג סייוו זיא סע ןוא

 -- ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא

 .ינק עניימ ףיוא

 עמוטש ןופ זיוה םעד ןגעוו םולה ריא

 ריט ַא ייב ןענַאטשעג ןיב'כ
 ,גערפ ַא ןָאטעג טמעשרַאפ ןוא
 געמ ךיא יצ
 .ריד טימ -- ןרעדנַא ןַא טימ ןייג
 םוטש ןוא טקוקעגנָא ךימ טָאה ר ע ט ש ר ע ןיימ
 .ןיינ ףיוא ּפָאק ן'טימ טלקָאשעג

 םורַא
 םוטש טלקָאשעג ּפָאק ן'טימ עלַא ןבָאה

 :ןיינ ףיוא
 .ןייג טשינ ,םיא טימ ןייג טשינ

 זָאד ךייא טימ ןביילב ךיא לָאז ?עשז-סָאוװ --
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 םוטש רעניימ ר ע ט ש ר ע רעד טָאה'ס
 .ָאי ףיוא ּפָאק ןץ'טימ טלקָאשעג

 םורַא
 םוטש טלקַאשעג ּפָאק ן'טימ עלַא ןבָאה
 :ַָאי ףיוא
 .ָאד ןביילב ,יאדווא ,ָאי

 קערש ןופ
 :ךיוה ןדייר ןעמונעג ךיא בָאה
 !םוטש ןייז ריא יוװ לעוו'כ
 ןךיוא ךיא

 !טשינ ליוו ךיא

 טקוקעגנַָא ךימ קיטעמוא רעטשרע ןיימ טָאה
 .םוטש ןוא
 םורַא
 טקוקעגנָא ךימ זייב עלַא ןבָאה
 .םוטש ןוא

 :גנוטכַארט רעייז טרעהעג בָאה'כ)
 !גיוצ יד
 ,טייקמוטש ןופ המכח יד טשינ ליוו
 7  .טיט םענופ טסיירט יד
 ( ...גיוא ריא ןופ גנוטסולג רעד ךָאנ ךיז טגָאי

 טייקמוטש רעייז .ןֿפָאלעגסױרַא ןיב'כ
 !טּפַאכ :ןפַאלעגכָאנ רימ זיא
 ,ֿפָאלַאג ךיז ןגָארטעג טָאה יז
 -- טּפַאלקעג סעוװעקדָאּפ עקידרענוד טימ
 .טּפַאכעג טשינ ךימ
 ןיירַא ךיא ןיב סיפ עקידנעגנירּפש טימ
 טימ עמַאס רעד ןיא
 .ןגער-טימ-ןוז ןופ
 ,טילבעג ןוא טנגערעג ,טנוזעג טָאה'ס
 .ןגעקטנַא רימ ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד ןוא

 ?עמַאמ ,וטסייג ןענַאוו ןופ --

 טנגעג רעד ןופ --
 םורַא ןופ ןוא ןוז רעד ןוֿפ
 | .ןגער םעד
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 ...םוטש טשינ טסיב !רָאנ עז --

 ... טנגער סע יוו ןוא טנוז סע יוװ

 ..+ ןגערפ סעּפע ,עמַאמ ,ךיד ליוו'כ

 !גערפ --
 געמ'כ רעדָא ,ןברַאטש ךיא זומ --

 !ןטייוװצ םעד ,סיא טימ ןייג

 ,טסגערפ וד ביוא --
 -- ןטייווק יד ןָא עשז קוק

 ,ןגער ן'פיוא ןכַאל ייז יו

 !טסגעמ :ןגָאז ייז יו ןרעה וטסעוו

 ,יַאמ זיא טציא יו
 -- יינספיוא ןָא בייה
 .!ןגעמ טשינ וטלָאז סָאװרַאפ

 ןגער ן'יפיוא

 ןגָאוװצעג רָאה יד רימ עמַאמ יד טָאה

 .טעמַאס ןלעה ןופ טנעה יד טימ

 טייקמוטש יד רַאנ

 ןגָאלשרעד טלָאוװעג צלַא ךיז טָאה

 ,םוחת סעד וצ

 .טעמַאמעג ןוא טנגערעג ,טנוזעג טָאה'ס ואוו

 יזידנירב

 ןעניסלעּפַא עקידנלַארטש יד טימ לדייב ןיא

 .ןיסלעּפַא רעקידעבעל ַא טלַארטש

 ,ַאימ ַארַאק
 .ןיִז ס'מדא ןופ רעטסרעטסניפ רעד ןיב'כ

 ריד ןיא ןוא ןעניסלעּפַא יד ןיא

 רילרַאפ ךיא זַא ,ןַארַאפ ןוז ליפוזַא זיא

 .ןקוק ןויולב ןופ שינרעטסניפ לעסיבַא

 .ןקוצרַאפ :יינרעטסניפ עצנַאג ןיימ ךָאנ טסעוו

 ,טסעשז ַאזַא וטסכַאמ -- ריד לָאצַאב ךיא זַא

 םי ןצנַאג םעד טסלָאװ וד יו
 .טשער ַא רימ ןבעגעג
 -- םדוירשב ַא
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 ,רעגייטש ַא ,סע רע לָאז לטייב ןכלעוו ןיא

 (*!םי ַא ןגײלניײרַא

 ,ןעניסלעּפַא ענייד ,ןענוז ענייד ןופ טכיל סייב

 .ןעניז עלַא ןופ ןיִז רעד ןרעוו רָאלק רשפא רימ טעוו

 ,יז-זיא רשפא !ןסיוװ ןַאק רעוו

 ןעניפעג וצ ,גנוקעלּפטנַא יד

 ,יזידנירב טפור עמ סָאוו ,לזניא םעד ףיוא

 !ןעניסלעּפַא ןוא םי ןשיווצ

 ףיטש רעד יו טושּפ ױזַא תמא רעד זיא רשפא

 !רימ םורַא טייקיולב רעד ןיא לגיופ םעד ןוֿפ

 .ףיש רעד ףיוא ןייגקירוצ זומ'כ זַא ,ייגרעד ,ייג רָאנ
 ,רישזַאסַאּפ ַא רָאנ ךָאד ןיב'כ
 .ריצַאּפש ַא ףיוא סױרַא זיא סָאװ
 לקיטש ַא ףיוא

 .לקירב ַא טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה טייצ
 קירב יד טפור'ס ןוא ףיש יד טרַאװ
 .קירוצ

 טפאשדנילב עכילרעדנואוו

 "סטייל-יטיס , ס'נילּפַאשט וצ גָאליֿפע

 -- ןעמולב ןופ ןירעפיוקרַאפ עדנילב יד
 ,ןעמוקַאב היאר ריא קירוצ טָאה יז זַא
 רענַאילימ ריא זַא ,ןעזרעד יז טָאה
 .רעמ טשינרַאג ןוא רעּפעלש רע'טוטפ ַא זיא

 ,ןרעייט םעד םולח ריא ןריולרַאפ יז טָאה
 .ןרעיילב ןרָאוװעג טכיליגָאט סָאד ריא זיא
 ,תונמאנב ,ןעוועג רענָאילימ ַא'ס,
 -- ,'טנעגַא ס'מענעי יו רעמ טשינ ךיא ןוא
 תונמחר סיורג טימ ּפמערט רעד טָאה ױזַא
 .טנעה יד קידנשוק ריא ,טגָאזעג
 רענָאילימ םעד זַא ,טרעכיזרַאפ ריא טָאה רע ןוא
 רערט עדעי זַא ןוא -- וצ ריא רע טקיש
 ןגיוא רעניוו עיינ עריא ןופ
 .רענָאילימ רעד ,רענעי ןשוקסיוא טעוו

 .סַאדעװ רָאסָאב :ןעייל -- םדו רשב (*
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 ,ֿפמערט רעד ,ןַאמלטנעשזד רעד זיא ךָאנרעד ןוא

 ,ןבעגעג םיא:טָאה יז סָאװ ,םולב רעד טימ קעווַא

 ןבעל שיּפמערט צנַאג ַא ןעמיורט וצ ידכ

 .רע דניל ב רעד ,רעקידרעירפ רעד ,רענעי ןופ

 טנַאה ריא טשוקעג םולח ןיא טָאה רע

 + טנַאגעלע ןוא

 .רעדניליצ סעד ןגיוצעג ריא רַאפ

 ןגָארטעג רע טָאה ךיז ןיא ףיט

 טפאשדניק עטרַאצ יד ,ןגיוא עדנילב יד

 ,טֿפַאשדנילב רעכעלרעדנואוו רעייז ןופ

 ןגיונ ןוא ךיז רע טגעלפ ןגיוב ןוא

 ,ןגָארטעצ יא ,ךעלקילג יא ייֵז רַאֿפ

 :ןגָאז רע טגעלפ דימת ,דימת ןוא

 !ןגיוא עדנילב ריא ,טייז ריא ןייש יו

 טייצ-רדח

 ,דמַאז ןיא טרַאשעג ךיא בָאה ,קידנעייג רדח ןופ לָאמַא

 .ןוז ַא ןרַאשסױרַא טלָאוװעג

 ,ןגעלעג עקיטכַאנרַאפ ןוז זיא דמַאז ןיא

 .דלָאג ןקידנעילג ןופ לרעלעט ַא
 סיפ עניילק טימ

 .טלָאװעג ןרַאשסױרַא ןוז יד ךיא בָאה

 רדח םוצ געוו ן'יפיוא
 לָאמַא ךיא בָאה
 היול רעשייוג ַא טימ ןגער ַא

 .לָאמַאפיוא טנגעגַאב
 ,םימלצ עקידרעייפ טימ טצילבעג טָאה ןגער רעד

 .סַאב ס'חלג ַא טימ טרענודעג

 לארשי עמש ןליטש ַא טימ ןיב'כ

 -- סַאג רעד ךרוד ןפָאלעג
 .רדח םוצ זיב ןפָאלעגכָאנ רימ זיא ןגער רעד ןוא

 רדח ןיא

 .ירבע רעד ןיא ןטכיולעג לרעטכעט סנ'יבר םעד טָאה

 טייצ-חסּפ לטניוו ַא יוװ
 עקליישטַאפ ריא טעכַאפעג טָאה

 .געט-רעטניוו עקירעזייה רעביא

 ,ןעמואוושעג לרעטכעט סָאד זיא לטייט סנ'יבר ן'רעביא
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 טנַאּפשעג לרעטכעט סָאד טָאה תויתוא עצרַאוװש ךרוד

 טייוו טעה

 .דנַאל קידנלַארטש ַא וצ
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 טכַאניײב ןוא גָאטייב

 -- ןטשרע סעד

 טכַארַאפ גָאטייב יז טָאה

 .טכַאנייב טַאהעג-ביל ןוא

 טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ

 .ןריולרַאֿפ םיא יז טָאה

 -- ןטייווצ םעד
 טכַאעג גָאטייב יז טָאה
 .טכַאנייב טַאהעג טנייפ ןוא
 טכַאנ ַא ןיא לָאמנייא
 .ןֿפָאלטנַא םיא ןופ יז זיא

 -- ןטירד םעד

 טכַארַאֿפ גָאטיײיב יז טָאה

 .טכַאנייב טַאהעג טנייפ ןוא

 .לֿפמיג רעטסימ ןסייהעג טָאה רע

 :טגָאזעג רע טָאה צלַא ףיוא .סיא טשַאררעביא טשינרָאג טָאה'ס

 .לֿפמיס ירעוו ,לּפמיס ס'טיא

 .גנושַאררעביא ןַא טַאהעג רע ךיוא טָאה סע רַאנ

 .קירוצ גנַאל טשינ ןעוועג זיא'ס !

 ןשַאוו ךיז רעמיצידָאב ןיא ןיירַא זיא רע

 .קירטש ַא ףיוא ןעגנעה ןענופעג יז ןוא

 ...ייווצ ךעלעגילפ ןוֿפ גנורָאֿפ יד ןעוו

 ,ייווצ ךעלעגילפ ןופ גנורַאּפ יד ןעוו

 ,עטילגעצ גנוטסולג רעשיגילפ ןיא

 ,סטירד ַא ןבעל ַַא טריובעג

 -- ,עטירד ַא גילפ ַא טריובעג

 ,סרעדנוזַאב סעפע טשינ ןוא סיינ טשינ סע זיא

 רענעלק טשינ רעדנואוו ַא זיא'ס רָאנ

 סרעדנואוו עקייפוסדןָא עלַא יוו

 .רענעי ןוא טלעוו-רעד ןופ



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןרהא 1 270

 ָאט ַאלֿפ ןוֿפ

 רעד

 ,ןיימ וד רעשידרע ןרעטש

 ,ןגיוא יד למיה-טכַאנ םוצ טסביוה וד ןעוו

 ןגיוא רָאּפ ןייד ןיא .למיה-טכַאנ רעד ןייז ךיא ליוו

 ןייש רעד רָאג טימ ןירַא רימ ךיז טסולג

 .ןגיוא טנזיוט ס'למיה ןופ

 שוק

 ןלַאװק יד רימ ןפע טייצ-טכַאנרַאפ
 ור רענייר ןופ

 לסקַא ן'פיוא רימ ּפָאק ןייד גייל ןוא
 .וד :רימ גָאז ןוא

 ,ענייא סָאד .רעמ טשינ טרָאװ ןייק דייר ןוא

 ,טרָאוװ עניילק סָאד

 -- ןייז גנַאלק רעד רימ ןוא ריד ןשיווצ לָאז

 .דרָאקַא ןייא זיולב

 -- ןּפיל טימ טשינ ,עטסביל ,ךימ שוק ןוא
 :שוחב טשינ ,ןיינ

 המשנ וצ המשנ ןופ זיולב
 .שוק רעד ןייז לָאז

 ןברַאטש סָאד ןוא עביל יד

 דלַאװ ןיא דניק ַא יו טעשזדנָאלברַאפ טָאה סניימ גיוא סָאד

 .ןײגסױרַא טשינ דלַאוו-טייקרעטסניפ םעד ןופ ןָאק ןוא

 טנַאה רעלעה ןייד ףיוא ןעור סע ליוו טקילגַאב

 .ןייגסיוא ן'רַאפ טונימ ַא

 .,טָאג ַא וצ טרעטעלקעג טסיזמוא טָאה הליפת ןיימ

 .ןײגניירַא ןענָאק לָאז יז ןיהואוו ,למיה ַא וצ

 -- טוט ן'רַאּפ טונימ ַא רעיוא ןייד ןיא ףיוא יז םענ

 .ןייגנייא ריא טעוװ טיוט רעד ןוא

 טסורב ןיימ ןיא ףיט וצ ןסעזעג זיא עביל יד

 .םיר ת ס מ ןצלָאטש ריא ןיא טנייוועג יז טָאה טפַא וצ ןוא

 גייל ךיא רעדייא טשינ סע ןָאק'כ רָאנ ,ןברַאטש ךיז טליוו'ס

 .םערָא ןייד ןיא ּפָאק םעד
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 יולב ןגעלעג יז זיא גָאטרַאֿפ

 .טייהרעטנוזעג ,ונ !לדיימ עניד סָאד ביל טסָאה
 -- טַאהעג לָאמַא יורפ ַא בָאה ,רעטָאפ ןייד ,ךיא רָאנ
 טַאמ ןוא קידלרעּפ ןגיוא ייווצ טגָאמרַאפ יז טָאה
 .דיירפ ןייד ןוא טנלע ןייד דניצַא זיא סָאװ ,יד יו

 ,טכיל שיצעק טרעווילגרַאֿפ ,לרעּפ עטלַאק

 .שעל ַא םורפ ךיז טיג ןוא ןַא שייצל ךיז טדניצ סָאוװ
 טכידעג קידנכיילש ַא יוו ןענייז ןעיורפ עכלעזַא
 .שעוו רעייז טמעטָא טיײיקכיײפ-טנורגּפָא רעפיט טימ ןוא

 ןגייווש ןגיוא-לרעפ ענוזַא טימ רעבייוו

 .טעב ןיא קידנגיל ,סָאזיורג ןוא טרַאּפשעגניײא

 ןגייטש יד יו ןסָאלשרַאפ ּפָא ריד ךיז ןביג ייז

 .טעליטש ַא ןופ לָאטש טימ ךרוד טמענ שוק רעייז ןוא

 ןקוק רעטצניפ רעד ןיא ןוא -- ּפָא ריד ךיז ןביג ייז
 .ןַאמ ןטנַאקַאבמוא ןַא וצ ערעייז ןגיוא יד
 ,ןַאושז-ןַאד רעצרַאוװש ַא ,ןַארַאפ זיא רעטייווצ ַא
 .ןקור רעייז ןקוצ טכַאמ ,ייז ןעמָאנ םייב טפור סָאװ

 ,רע טייג קיכירק -- לרוג רעד .טוג זלדיימ סָאד טסליוו וד

 .יד יו ןעוועג זיא ענעי .רע טפערט רעכיז רָאנ

 -- ירפ ףיוא טיורגעג טָאה'ס ןעוו .ןעשעג סָאד זיא טכַאניײב
 .רעטייווצ רעד טקיטשרעד יז טָאה'ס :יולב ןגעלעג יז זיא
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 יורפ

 טכַאל טשינ יורפ רעד ןופ

 :רעדנילב רעד טכַאנ ריא ןוֿפ ןוא

 ,טכַאמ ַא יז טביירט סע

 .רעדניק ןעמערופ ליוו סָאװ

 טכַאדעג סָאד טָאה ױזַא
 :סרעווינוא ןופ צרַאה סָאד
 ,טכַאנ ריא -- יורפ רעדעי
 .זרעפ ןייז -- רעטכיד ןדעי
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 ,טלָאוװעג סָאד זיא ױזַא

 :טכַאדעג סָאד זיא ױזַא

 ,דלָאג ןייז -- דימשדלָאג ןדעי

 .טכַאנ ריא -- יורפ רעדעי
 1926 ,עשרַאװ

 דיליטכַאנ-הּפוח

 רעטצנעפ ןרעטצניפ ןירַאפ

 רעכעלייל עכעליולב טלקָאש

 .יינש רעכעליירפ-קיטעמוא ,רעכעליולב

 יה ןטינשעג שירפ יו טקעמש רעגעלעג'ס

 םעניימ ןוא ּפָאק ןייד רעטנוא

 -- ןשיק סָאד

 ,ןשיצ סע טוט גנַאלש א יו

 .זָארג ןיא גנַאלש ַא

 סָאװרַאפ
 ,סיפ יד ,ענייד סיפ יד ףיוא ןרעטיצ

 !רעסעמ ַא רעטנוא זלַאה ַא יו

 ,סָאװרַאפ

 ,בייל וצ טייג בייל ןעוו ,דרע וצ טייג דרע ןעוו

 -- ףיוא ךיז טקעד צלַא ןעוו

 :רעסערג ךָאנ שינמייהעג סָאד טרעוו
1926 

 דניק ןוא תמ ןופ דיל

 ,ףיט ןבָאהביל ךימ וטסליוו

 ןעור ריד ןיא לֵאֹז ךיא

 -- טעב ןייז ןיא ךייט ַא יו

 :ןעוט סמוידעמ יוװ וט

 ֿפָארַא-יירד

 ןטיונק יוװ ןגיוא ענייד

 ןיירַא ייז ףרַאװ ןוא

 ,םענורב םענעגייא ןיא

 ןגיל ךימ עז ןוא

 ,ןטוט ַא ,ןכַאלפ ַא

 ךוט ןצרַאוװש רעטנוא ,ןכַאלפ ַא ,ןטיוט ַא
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 -- ביוה ַא ביג ךוט סָאד ןוא

 ךוט ן'רעטנוא ןוא

 ,רעמ טשינ ךימ ןיפעג
 ,ךוז ןוא

 ,ךיז ןיא ךימ ךוז

 רעוו ןוא

 ,דליב ןיימ טימ לופ
 ,ריובעג ןוא
 ךיז ןיא ךימ ריובעג

 .יינסַאדנופ

 ,ףיט ןבָאהביל ךימ וטסליוו

 ,ךיִז ןיא ןטיוט ךימ וטסזומ
 .ןריובעג רעדיוו ךימ וטסזומ
 ,תמ ןייד ןרעוו ךיא זומ
 .דניק ןייד ןרעוו ךיא זומ

 ,ןעוט סמוידעמ יו וט
 ,ףיט ךימ וטסליוװ ןבָאהביל ביוא
 ןעור ריד ןיא לָאז ךיא
 .טעב ןייז ןיא ךייס ַא יו

 ןכייט עצרַאוװש רעביא ,טעה

 ,ןכייט עצרַאװש רעביא ,טעה
 .טכַאנייב סעװטַארט ןעמיווש
 ןכיילג ךיד ךיא ליוו ןרעייפ וצ
 .טכַאנ רעד ןיא ףיט ןכייט ףיוא

 ,הלואג ןופ םולח ןיימ
 ,ייוו ןטסדליוו ןיימ ןוא ,דיירפ ןיימ ןוא
 עלופ ענייד רַאפ ךיא גייל
 :ליווצ יד רעזדלעה-ןענַאווש
 .עטזיױלבטנַא יד סיפ ענייד

 :יז טרַאוו לאוג ן'פיוא -- לעז ןיימ
 .טכַארט ןייד ןופ טכַאנ רעד ןיא סיוא םיא ירב
 ,עצרַאוװש ןכייט ףיוא רעייפ ,ָא
 !טכאנייב סעװטַארט ףיוא גנַאזעג

1026 
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 עדַאלַאב עשיטַאטשרעטניה

 ,עניױזַא ןטכַאנרַאפ ןַארַאפ

 ,עניורב-טרעייײלשרַאפ ןטכַאנרַאפ

 ,ןסַאג עשיטָאטשרעטניה ףיוא ןעוו

 ,הנוז ןוא עמַאד ןשיווצ

 טימ ןעזעגמוא ןריצַאּפש

 ,ןענַאד ןופ טשינ ןעיורפ

 ןענַאווש ייב יו רעזלעה טימ

 .טיה ענדַאמ עסיורג ןוא

 ןלעטשרַאֿפ טיה עסיורג יד

 ןענָאק סָאוװ ,רע'מינּפ
 ןלעפעג ןוא ןזייוו ךיז

 .ןענָאילימ ףיוא םענייא זיולב

 ,סניימ דיל עקידרעיול'ס יוװ

 שידיי ףיוא גנוטכיד רעד ןיא סָאװ

 שי'דיחי:קיטייז סע טמיווש

 -- ,ןענהַא םענעגייא ןיא טפיטרַאֿפ

 ,שילַאקיזומ ייז ןעמיווש

 ,תולכ עמייהעג יד

 .ןענַאמ עטייוו רַאפ טמיטשַאב

 טיה עסיורג יד רעטנוא

 .לכעלעמַאּפ ייז ןעמיווש

 לכעלעווק ַא דלַאװ ןיא יו

 .טירט ערעייז ןשיור

 ןשיוררַאפ ןוא ןשיור

 ,ןשולּפ קידעקסעלּפ ַא טימ

 .לדנגער ַא יַאמ ןיא יו

 ,רעלטעב רעטלַא ןַא :טפערט

 טנַאװ ַא ייב ט'מולח סָאװ

 ,טנַאה רעד ףיוא ךיז טקוק ןוא

 ןעוועג טלָאװ רע יווװ

 -- ,טנַאמַָאריכ רענעגייא ןייז

 סיוא טיצ ןוא ייז טעז

 .בָאג רעייז ךַאנ טנַאה יד

 ֿפַא ךיז ייז ןלעטש

 ,לַארטש-ןוז ַא םיא ןעקנעש ןוא
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 ,ךעלגנעל ןוא קידרעטיצ
 ,לַארטש-ןוז םעניד ןטצעל ַא

 .ךעלגנעגרַאפ-לעה טלּפַאצ סָאװ

 ,רעטייוו ןעמיווש יז ןוא
 טימ-ןעמענ ןוא ןעמיווש
 .ןסַאג עקיטנוװָא יד
 ןעמיוושרַאפ ןוא ןעמיווש
 ,טיה עסיורג יד רעטנוא
 .ןסַאצּפָא עקישטילג ףיוא

 םילב ןוא םיָאלּב

 ,טרָאוװ ַַא שידיי ןשיסייר םעניא ןַארַאֿפ
 .םיַארט טימ טקיאיָאט ןוא טייקיַאלב טימ טלגיּפש סָאװ
 -- םולב ַא ןסייה טגעלפ טנגעג רעווילָאמ ןיא
 .םיַאלב ַא

 ,םַאטש ךיא ןענַאוו ןופ ,טנעגעג רעווילָאמ ןיא
 ,םוחת ןשיסייר ןיא ,טנעגעג רעווילַאמ ןיא
 טפעהַאב ַא -- םיָאלב יד ןעגנַאגעגפיוא זיא
 ,םולב ןוא טײקיָאלב ןוֿפ

 ,ריד ייב ןגיוא יד ןרעוו'ס זַא קיאיָאט ןוא
 ,םיָאק-טיָאק ןעיָאלב טימ ןגיוא יד ןעקנַאצ ןוא
 ,םילב עשיליָאּפ ןיימ ,ןעניז ןיא רימ טמוק
 .םיָאלב עשיסייר יד

 עטירד סָאד

 .ייווצ ןציז קנַאב ַא ףיוא
 לָאצ ןָא ןטלעוו

 ,ייז בילוצ ךַאוװ ןענייז
 ייוצ ערעטסניפ יד
 .יילא רעצרַאווש ַא ןיא קנַאב ַא ףיוא

 קנַאב ַא ףיוא ייווצ בילוצ
 ,למיהטכַאנרעמוז ַא ןטלעוו יד ןרירָאקעד
 ,קנַאצעג טימ ןָא םיא ןליפ
 טמירדטכַאנרעמוז ַא ןטלעוו יד ןפרַאוװ
 ,קנַאלש ןענעטָאש סָאו ,רעמייב ףיוא
 ןליּפש ןלירג"דלעפ יד ןלעפַאב
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 ,(!ןלירג יד ,ןליּפש ייֵז רוכיש יוו)

 סייוו ןוא סקיכַאל טכיל-הנבל ןזָאל ןוא

 זייא סעירק יוװו ןעמיווש

 .עטילגעצ סנטָאש ןוא עטילבעצ ןגייווצ ןשיווצ

 ידכ ,ןטלעוו ןעוט צלַא סָאד

 ,ייווצ ענעי ,ייווצ יד ןופ

 .עטירד סָאד -- ןעמוקַאבוצסױרַא

 שינרעטצניפ ןייא ךרוד ,בייוו

 .עדייב רימ ןעייג שינרעטצניפ ןייא ךרוד ,בייוו

 .ןסייה ףרַאד סע יװ ,סייוו רעוו -- עביל ןפור רימ סָאװ

 .הדיקע וצ גנַאג ןוא רשפא סֶע זיא ףָארטש

 .ןסייוו רימ טשינ ןוא זדנוא ייב טגערפ ןעמ טשינ

 .ןפילשעגיסַאזיורג זיא םענייד ףוג ןופ טײײקטעקַאנ יד

 ןפיש עניימ ןעייג ריא ףיוא :םי ַא ןופ טײקטַאלג זיא'ס

 .ןֿפיט סםעד טנורגּפָא םוצ ,ןטלַא סעד טנורגּפָא םוצ

 ,ןעיירש טעוו דניק סָאד ןוא ןריובעג וטסעוו דניק ַא

 .ןויער רענערָאוװעג קידעבעל ַא יוװ דניק ַא

 ,ןדײשַאב טעוו רעוו ןוא -- ןכרָאה ךיא לעוװ ןקָארשרעד

 !ןיק סע טיירש רעדָא חישמ סע טפור יצ

 ַאדלעסילעמ םולח ןייז וצ דמושמ םעד יבצ-יתבש ןופ דיל

 ,ןגיוא-ןגיובנגער יד טימ וד

 ,אדלעסילעמ

 ,ביילירעמיש סעד טימ וד

 ,אדלעסילעמ

 ,חירילּפע םעד טימ וד

 ,אדלעסילעמ

 ,ןעגנוזעג ךיא בָאה ריד וצ

 .רעקירעי-קיצנַאוװצ ַא לאוג ַא

 ,רימ וצ ּפָארַא טשינ לָאמנייק טסיב

 .ַאדלעסילעמ ,ָא
 ,וטסיב םולח ַא
 -- ךיא ןוא

 .ךיא ןיב קרעט ַא חישמ ַא
 לָאמַא ןייא טלַאפ טָאג ןיימ זַא
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 !יתבש ,ךיז טרעה סָאװ :ןָאט וצ גערפ ַא
 :ןַאברוט ןיימ ףיוא ךיא לטייט
 -- פַאק ןיימ ףיוא עטַאמש יד עז
 .תוישק ןייק טשינ ךימ גערפ ןוא

 בייל ריא סָאװ ,בייוו ןיימ הרש

 ,האמוט עקילייה רימ וצ ןעוועג זיא
 .דרע יד טליק

 ריא ייב ןגיוא יד -- בייוו קיטציא ןיימ

 .דרעפ קירעפעלש ַא ייב יוװ

 .ןדנעל עריא קיד

 ,ךיא יוװ יז זיא טעפ

 .ידנעפע רעד חישמ

 ,ַאדלעסילעמ ,ָא
 .רימ וצ ֿפָארַא טשינ לָאמנייק טסיב

 ,ןָא ךימ ףרואוורָאפ טימ טשינ קוק

 ,ןגיוא-ןגיובנגער יד טימ וד

 ,ַאדלעסילעמ

 ,בייל-רעמיש סעד טימ וד

 ,אדלעסילעמ

 ,חירילּפע םעד טימ וד

 ,צנַאלג סי םעד טימ וד

 .ַאדלעסילעמ

 .גרעב עניימ עלַא רעביא טרעמעד סע
 תונמחר בָאה ,רעניימ םולח
 .קרעט ַא חישמ ַא ףיוא
 .אדלעסילעמ ,תונמחר בָאה

 יורפ-רוא

 ךיז-ןשימ'ס ןעוו ,טכַאנרַאפ ,טכַאנרַאפ
 ,שַא טימ דלָאג ברעמ ןיא
 ךיז-ןשיווצ ןדייר םיפרש ןוא
 ןשנ-רב א טרעיורט'ס ןוא

 ,קידלקניוו ןרעוו ןּכַאז ןעוו

 ,רילָאק םעד ןרילרַאֿפ
 ,קידלקניפ ןעמוק ןרעטש ןוא

 ןריט ס'טָאג רַאֿפ םירמוש יוװ



 ןביולג ןוֿפ רעדיל ןוא ןברוח ןוֿפ רעדיל / ןילטייצ ןורהא | 278

 יִז

 סיוא רעדליֿפעג סָאד ךיז טבעוו'ס ןעוו

 ,רַאוטָארט ןוא קורב ןופ

 סיוא רעדליב ןטָאש ןיא טלָאמ'ס ןוא

 -- ןרש רעקיד'נומדק ַא

 רימ וצ םיווש ַא ןַאד וטסיג ליטש
 .טייוו יד טרעוו טנעָאנ ןוא
 -- רימ וצ םיטש ןייד טכרָאש עגר ַא
 .דייז יו רימ וצ טכרָאש יִז

 ,טשינ ךיא סענַאב טלַאטשעג צנַאג ןייד

 ןטסיב וד זַא ,רָאנ ליפ ךיא
 -- טשינ ךיא סייוו ןטרָאג ןייד טגיל ואוו

 .טסילב וד זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 ,טלַארטשעגכרוד דלַאגניג טימ ,דליב ַא

 :זױלבטנַא ןַא ךיז טגנַאלרעד

 -- טלַאטשעג:טרובעגירַאפ ןיא -- ציִז ךיא

 .סיוש ןייד ןופ רעמוז ןיא

 קידנדייר עטלַא לגייפ רעה'כ

 .טנַאהרעלַא תונושל

 קיד'נדע-וג ךימ טלטרעצ סע

 .טנַאה עקידנלַארטש יד

 ,רימ ןענוז ןטסורב עקנַאלב יד

 -- -- -- ניוז ךיא ןוא -- ןענוז ייֵז

 רימ ןענורעצ טסרעוו וד -- קוק ַא

 .גיוא ןיימ ןיא זיא טכַאנ ןוא

 לּפענ ןקיאיוט ַא סעּפע ןיא ,לָאמַא
 ,ירפרַאֿפ ןטייוו ַא רעייז ,רעייז ןופ
 לּפעק ןריובעג טשינכָאנ ןיימ יז טָאה
 .ינק ענעלרעּפ עריא ףיוא ןטלַאהעג

 רעמוז ןופ טכענ ןיא זַא ,לָאמַא ךיז טכַאמ'ס ןוא

 -- ילפ א יז טוט

 -- רעמוטש ַא ץילב ַא ,רעטייוו ַא ץילב ַא

 .יז +זיא'ס :סייוו'כ ןוא
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 ןעניגַאב יצ טכַאנרַאֿפ :לָאמַא טפערט'ס ןוא

 יצ א ךימ טיג

 -- ןעניֿפעג סוצ טשינ סָאװ ,סעּפע ןכוז וצ

 .יז זיא'ס :סייוו'כ ןוא

 -- ןטלַאטשעג ךיִז רימ רַאפ רעדיוו לָאמַא טעוו יז ןוא

 .יוװ ןסיוו וצ טשינ ,ןעוו ןסיוו וצ טשינ

 ...ןטלַאהעג ךימ ינק יד ףיוא טָאה יז סָאװ ,יד טָא

 ...יד טָא

 ףד רעיינ ַא

 .רימ'ייג ,רימ'ייג .טרעמַאה לירגדלעפ

  .טנערברעד ןוז .רעמייב עדימ

 טלמערד קירבַאלש .טלמעלפ סנייד גיוא'ס

 .טנעה ענייד ףיוא טניוו רעכַאוװש

 -- -- -- טלמעד ןוא -- טכַאנ יד דלַאב טָא טלַאֿפ'ס

 ,יז טנירג לקנוט .עקנַאל עטייוו

 .טייהרעקידרעמעד ט'בוט-םוי

 וצניהַא .טיוט רעד טייטש טרָאד !טסעז

 .טייווצעבלַאז ןייגוצ רימָאל

 .ןשטנעב (דנוא דניק טימ טיוט רעד ליוו'ס

 ,רעטירד רעד ,רע .רעטיצ טשינ .םוק

 .ףַאשַאב יינ טימ טכַארט ןייד טשטנעב

 רעטינעג:-טלַא ןַא טנַאה ַא טימ

 ףד סעיינ ַא ףיוא רע טשימ

 .סנטַאש יד ןופ רפס םעד ןיא

 ענעגיױלֿפרַאפ ןגיוא

 --- ןגיוא ייווצ לָאמַא טבילעג בָאה ךיא
 ,ייז ןענייז ואוו

 ןייווצ ןגיוא יד

 .ןגיולפרַאֿפ זיא'ס ,ןגיולּפרַאֿפ זיא'ס

 (יקסנַאקרַאש)

 ןגיולפרַאפ ענייד ןגיוא יד ןענייז ןוא
 ,רעדנעל עמערַאװ ןיא ןעילפרַאפ לגייפ יוו
 טָאליּפ ַא -- טיוט זיא

 :רעדנעלרַאֿפ ןייק טשינ ןוא
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 ,טָאג וצ ןעילפ רימ טימ טעוו רע

 -- ריד וצ ןעילפ רימ טימ טעוו רע

 .ריפ יד ןגיוא יד ןשוק ךיז ןלעוו'ס ןוא

 ןפור ךימ לוק ריא טעוו קיבײא ןוא

 ,ןכוז יז ךיא לעוו טלעוו וצ טלעוו ןופ

 לָאמַאפיוא זיב

 ,ןגָארטרעד רימ וצ לוק ריא ךיז טעוו

 .לוק ריא -- רע זיולב

 ,ןפור ךימ טעוו רע ,ןפור טעוו לוק ריא

 ,ןייג סיא-ךַָאנ לעוו'כ

 ןגָאלשרעד טשינ לָאמנייק ךימ לעוו'כ רָאנ

 .ןילַא ריא וצ

 ןפור ךימ טעוו רע ,ןפור טעוו לוק ריא

 ,טלעוו וצ טלעוו ןופ

 רעירפ יווװ טייוו טביילב ןיילַא יז ןוא

 .טלעטשרַאֿפ טביילב ןוא

 ןגָאלשרעד טשינ לָאמנייק ךימ לעוװו ךיא
 ,ןילַא ריא וצ
 ןפור ךימ לוק ריא טעוו קיביײיא ןוא
 .ןייג לעוו ךיא ןוא

 גנונַאמרעד

 ,עמעַאּפ עדליוו ַא ןעוועג לָאמטסנעד ןיב'כ
 שימעג לקנוט ַא

 .תעגושמ ןוא קיזומ ןופ
 טעווַאכעג םעװוקַאב ךיז טָאה ,רעדיוװ ,יִז
 .סַאג עשטורק ףיוא זיוה ןכייר ןיא

 קיגָאל יד טגָאמרַאֿפ טייקנייש עקיאור ריא טָאה'ס
 .עמערָאעט רעטנַאגעלע ןַא ןופ

 !עמעַאּפ רעדליוו רעד ןיא טכוזעג יז טָאה סָאװ
 .ןטסַארטנַאק ןיא טכוז עמ סָאװ ,סָאד
 ,ןעמַארג ס'דיוורָאנ טשטייטעגסיוא רימ טָאה יִז
 ןעמַאזוצ ןיקצַאוװָאלס טנעיילעג ןבָאה רימ
 ,(ןטסַאטנַאפ וצ ןגיוצעג יז טָאה'ס)
 דנַאטשרַאפ ןליק ןֿפרַאש ַא טימ ןוא
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 סנדייב רעייז טוואורּפעג ןטכױלַאב יז טָאה

 ןעלסקַא יד ףיוא טלָאװ יז יוו) טכַאנ-רעדליב

 ,(ס'נדייז םעד ּפָאק-ארמג םעד ןגָארטעג

 טייקרעכיז רעשידרע טימ ןבָאה סע שטָאכ רַאנ

 ,טצנַאלגעג עריא ןגיוא יד השעמ תעשב

 טרעגַאב ור ריא זַא ,טסואוועג ךיא בָאה

 .טייקטרעכיוועצ רעלעקנוט ןיימ ךָאנ

 .טצנַאגרעד ךעלרעדנואוו ךיז ןטלָאוװ רימ

 ,טייקרעכיג טימ ןפיול טכַאמעג טולב ריא טלָאוװ ךיא

 ,סַאמ ןוא ןעקנָאשעג םערָאפ רימ טלָאוװ -- יז

 ,רעטשרעהַאב ַא רעלטסניק ַא ,טלַאוו'כ ןוא

 .ןסָאלשרַאֿפ סערוטש ןיימ טייקנייש רעגנערטש ןיא

 ,עדייב ןעוועג גנוי-וצ רעבָא רימ ןענייז

 .סָארדרַאֿפ ס'הוואג רעד ןוא הוואג יד ןעמיוצ וצ

 ,ןסָארדרַאֿפ רעריא הואג רעד טָאה סע

 רע ט ש ר ע רעד טשינ ךיז בילרַאֿפ ךיא יאמלה

 (...רעטשרע רעד ןייז ך יא ףרַאד -- יורפ ַא ךָאד זיא יִז)

 ,ןטילעג טָאה ,רעדיוו ,הוואג ןיימ

 ,עלַאנַאב אזַא טרַאווװרעד יז יאמלה

 ,עביל יוװ ,ךַאז ערַאגלואוו אזא

 !עלַא יו ןרעדנַא ןַא -- רימ ןופ

 ןייז טנָאמעג טָאה ןוא טסולגעג טָאה טולב'ס שטָאכ)

 :(ןטילגעצ ַא קיטייוו א טימ לייט

 .ןייז טנ ַאק עג טָאה סע שטָאכ ,ןעוועג טשינרָאג זיא

 עװַאּפ ןוא ןקז

 .יוה קיקָאטשנייא טיור ַא טָאטש קע טייטש סע

 .סױרַא טשינ לָאמנייק רענייק טייג זיוה ןופ

 ,ןטעכַאטש -- סורַא .דָאל ןוא ריט טע'מתח'רַאֿפ

 ףיוה רעטזַארגַאב-ךיוה ַא -- ייז רעטניה ןוא

 ףיוא ןוא ּפָא ןוא

 .עוַאּפ ַא ףיוה ן'רעביא םורַא טריצַאּפש

 ,ןיילק ןוא ךיוה טמערוט סָאוװ ,ֿפָאק ן'טימ טלקָאש יִז
 .ןײלַא ךיז וצ

 ןטכַאנרַאפ ןיא זַא ,טפערט סע
 ,ןקז ַא זיוה ןופ סױרַא טמוק
 טכיל ןופ ןייש םייב געט עצנַאג טרָאד טביירש סָאװ
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 .תורוד-ירוד רַאֿפ ןופ תונורכז

 ןכַארּפש ןופ רעטסנסעגרַאֿפ רעד ףיוא

 .עווַאֿפ רעד וצ רע טדער

 ,ןכַאז ןופ טדער רע

 הוח עמַאמ רעד ןופ ןטייצ ןופ ךיז ןעיצ סָאוו

 .ןדע-וג ןיא

 למיה רעקידנקנַאצ ןוא -- טרעה עווַאּפ יד ,טדער רע

 .ןדייב רעביא טרעטַאלפ

 סנַאמָאר רעשידיי

 ,םיוביסותי ַא טייטש ןטרָאד ,יוא
 -- רע טייטש ,םיא ייוו זַא ,ינק ףיוא
 ,םיא ייב יַאמ ַא לָאמַא ןעוועג
 .רעטייווצ ןייק רעמ ןיוש ָאטשינ

 ,םיא ןֿפָארטעג טָאה רענוד ַא
 ,רעקיוה ַא םיא ןופ טכַאמעג
 קידכעבענ רע טייטש טלַאמעד טניז
 .רקוח-השעמ רעטצניפ ןוא

 ךעלעגייפ ןבָאה תונמחר

 :ןטסַאג טשינ טרַאד ןליוו ןוא
 -- ןלַאפנייא גנילצולּפ ךָאנ ןַאק רע

 ןןטסַאלַאב סיא ןעמ ףרַאד סָאװ

 םיוב-םותי רעד טייטש טנלע ,יוא

 .ןעינק רע טוט קיבייא ןוא

 ,ןעמערַאברעד טָאג לָאז ךיד ןוא

 !ןעילב וטסלָאז תחנ ןיא

 ,ןעמערַאברעד טָאג לָאז ךיד ןוא

 .ןטַארעג ןוא קיטכיל סקַאוװ

 רערעדנַאוו ןטַאמ-ןוא-דימ ַא

 .ןטַאשַאב ןוא סםערישַאב

 ,ןרענוד ןייק רַאֿפ ךיז קערש טשינ

 -- ,ןגער ןייק רַאֿפ ךיז גיוב טשינ

 ,םיוביסותי רעדימ רעד ,ךיא ןוא

 .ןגעקטנַא ריד ןעינק לעוו/
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 ,..טלָאװ ןוא

 ,עביל ןיימ ןעוועג דלַאוװ א טלָאוװ ןוא
 ןטסעפ ַא ןוא ןטלַא ןַא סיוב א

 ריד טיובעג ןוא ןענופעג ךיא טלַאוװ

 .ןטסענ ןופ עטסנטלַאהַאברַאפ יד

 ,עביל ןיימ ןעוועג םי ַא טלָאװ ןוא
 ,ןליופַאב סי םעד ךיא טלָאװ ױזַא

 ,לרעפ ןופ עטסרעייט ,ךיד לָאז רע

 .ןליוהרַאפ שינעגרָאברַאֿפ ןייז ןיא

 -- עביל ןיימ ןייז סערוט ַא לָאז ןוא

 ןרַאּפשרַאפ ךיד םערוט ןיא ךיא טלָאװ

 ןגיוא יד רַאֿפ ןטלַאהַאב ךיד ןוא

 .ןרַאנ ןופ ןוא ס'הריבע-לעב ןופ

 ס'הריבע-לעב עטלַא ןופ גיוא סָאד

 ןדנעש טשינ רָאט ןרַאנ עגנוי ןוא
 ,ןֿפיל ענייד ןופ דלָאג עמורפ סָאד

 .ןדנעל יד ןופ עיניל עטרַאצ יד

 ןֿפיל עקידרעטַאלֿפ

 .ק .ב ןופ קנעדנָא םוצ

 ןרָאפעג טסיב וד .קעװַא ןוא טנגעזעג ךיז טסָאה
 .ָאד רעדיוו טסיב -- לָאמַאטימ ןוא .םײהַא
 .ָאי רשפא ןוא .ןיינ !סעּפע ןסעגרַאפ
 ביוה ַא ךיז ןביג גנילצולּפ ןוא .טסגייווש וד
 ,ןפיל יד ןרעטַאלֿפ סע .ליומ ןעלקניוו יד
 .געװַאב ןוא רעטַאלפ זיולב .ָאטשינ ?ךייר ןוא
 .סיורג שילובמַאנמָאס -- ענייד ןגיוא יד
 סױרַא טשינ ןעמוק סָאװ .ךיז ןגיוב ןעלסקַא יד
 ןגעוו ץפיוא ייז טלַאהרַאפ סָאװ !רעטרעװ יד

 .רָאפ םולח קיטש ַא יו ןײלַא ךיז טסמוק .ךיילב טסיב
 טרָאפ ןעמוק רשפא :וטסטרַאװ עגר ַא
 .טסייג וד .סיוא ךיד טסיירד וד .טסיזמוא !דייר יד
 ,טסיירט ַא ןָא ךַאז-זומ ערעווש זיא סָאװ ,סעּפע
 .טסנעּפשעג ַא יו טנעוו יד ףיוא ןעגנעה טביילב
 .ןייג ךיד זָאל ךיא
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 .ןרָאי ןענייז רעבירַא
 ,רעטרעהרעד טשינ לָאמנייק ,רעפיט הליפת טימ
 :ןורכז ןיימ ןיא ףיוא ענייד ןּפיל יד ןרעטיצ
 .רעטרעוו ףיוא צלַא ןטרַאוװ ,ןטרַאװ ייז

 עדַאלַאב-נַאלק :הנותח ַא

 -- ןטיילפ -- ןטיילפ -- ןטיײּפמָארט -- ךרָאה

 . -- טלקייּפ לקייֿפ -- טלדיפ לדיפ

 -- קיױוּפ -- לדיפ

 ,עלַא ,עלַא ,עלַא ןצנַאט
 !הלכ יד ןוא -- עלַא ,עלַא
 הלכ רעד ףיוא רענייק טשינ טפרַאוװ'ס

 .גיוא'ס

 ,עסייוו עמַאס ,עסייוו :רָאנ עז

 ,עסייוו ,עסייוו ,עסייוו:קיטסַארפ

 -- טסַארֿפ

 ,עלַא ,עלַא ,עסייוו עלַא
 .הלכ יד ייז ןּפעלש עלַא

 :הלכ יד טיירש
 !טזָא--ַאל--

 ,עטיור ,ענייש ,ענייש א טזיב ,,
 --עטיור--ענייש--עטיור--ענייש

 -- םולב

 -- עטיוט וצ םוק -- עסייוו וצ םוק
 --עטיוט--עסייוו--עטיוט--עסייוו

 "!םוק

 --ַאטַאט----ַאטַאט----ַאטַארד-ַאטמַארט
 --ַאטַאט--ַאטַאט--ַאטַאט--ַאטַאט

 -- ַאט

 עלַא ,עלַא ,עלַא ,עלַא
 !הלכ יד ואוו :גנילצולּפ ןגערפ

 !הלכ יד טיוט

 - --ַא
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 דניק עסייוו סָאד

 וליפא טייהרעטדיילקעג

 .עטעקַאנ ַא יז טייג

 .עטעקַאנ ַא יז טייג קיבייא

 .ןרעטמַאל ַא סױרַא טנערב יינש סענופ
 טכַאנ ייב טכַאנ טרעדיוש ןיעטמַאל רעד ןיא
 יז טעז סע ןעוו ,למעלפ עלעג סָאד
 ןייטש ענעשַָאלרַאפ ַא
 -- יינש ןקידנעילפ ןיא

 .ענעשַאלרַאפ ַא ןצנַאגניא

 ךיוזַא יז טקוק סָאוװ

 ,ףשכמ רעד ,רעיײיג-ןטָארד רעקנילפ רעד ,יינש רעד
 ,טלקיוועג ןטייקסייוו ןיא ,ריא טזייוו

 ,סנריובעג:-טשינ ַא

 דניק ַא ןופ לרוגיפ ךיילב ַא

 .ןרעּפמיו עטּפעלקרַאֿפ-סַאנ טימ

 :לדיימ-ןסַאג סָאד ףיוא טרעדיוש
 -- ,דניק עסייוו סָאד ,רעהַא רימ סע ביג,
 !סניימ זיא דניק עסייוו סָאד
 ,ןריובעג טשינ לָאמנייק סע לעוװ ךיא
 -- רָאנ

 ".סניימ זיא דניק עסייוו סָאד

 הואת ןוא טיוט

 ןרָאצ ןיא סיוא טכעש טכַאנ יד ןעוו
 ,ןביוט עקידנעלּפַאצ ,ןלַארטש
 ןרָאטש עצרַאוװש יד ּפָארַא טזָאל
 -- ,ןביוש עטיור ס'ברעמ רעביא
 :רעגנע ,רעגנע צלַא טפול יד טרעוו
 .סינכמ יז זיא םיחרוא עטיוט
 ,רעגנערדַאב ַא ןופ טגָאיעג יו
 .תונחמ ןיא ןָא םיתמ ןפיול
 ,ןעמיטש עטליוהעגסיוא ןדייר'ס
 .ןעלּפַא עטרעלעגסיוא ןקוק'ס
 ןעמירק עזייב סעיסלואוונָאק ,עֹז
 .ןעלּפַאצ ייז ןוא -- רעדילג יד ייז
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 ןכיירג וצ ייֵז ןביוה סמערַא

 ,ןטסורב עלופ ס'הנבל רעד

 ,עכיילב ַא טנַאו א דליוו ןשוק

 .ןטסולג ַא טימ סנעמיוק ןזדלַאה

 ,ענעיה יד ,הואת יד טבַָארג'ס

 ,םירבק יד ןופ ייז טכַאנ ייב טכַאנ

 ,םערָאוװ םענירג ןוא דמַאז ןופ טּפעלש

 ...ענעי וצ טפור ,ענעי וצ טפור

 |ט ש רעטסיימ ןטלַא םוצ ןוא

 :תויח עקנארק יוװ ייז ןעמורב

 -- ןטָארעג טשינ ןבעל'ס זדנוא זיא'ס ,,

 .סייפמ ענעברַאטשעג ייֵז

 -- ןטָארעג טשינ ןברַאטש'ס זנוא זיא'ס

 !ןענייבעג יד ןטָאשרַאפ ירפ

 ,ןטש רעטסיימ ,ןענייוועג רעה

 "!ןענייוועג ןוא ןעמורבעג רעה

 ,ןעימ ךיז טוט ןטש רעד ןוא

 ,ןרַאג רעייז ןפרַאש וצ ,ןוא

 ןעילפוצ סעכי'דש טימ טמוק

 .ןרַאמשַאק ןופ רעטסנעש ,תיליל

 ןפיירט-רשכ לכיימש טימ טדנעלב'ס

 ,רעטסניפ רעד ןיא דליב-ריפרַאפ ריא

 ,ןפיילש יד ןופ עטסקנַאלב יד טדנעלב'ס

 .רעטסנירג-קימַאלֿפ רעד קילב רעד טקַאל'ס

 ,ריא-םורַא טייוו -- ףושיכ ןוא טכַאנ

 ,הטוס טימ טנערב ןטפול רעד ןיא

 רעמוז ןופ טכענ ןיא צעק יוװ ןוא

 .עטיוט יד קיד'הואת ןענייוו

 דאנג
 ןע'ילחר ,ריד

 יז ט'הצע'עג ריא ןבָאה סע יװ ,רימ טלייצרעד יז ןוא
 םיריױטקַאד

 ...תמ ןבלַאה םעד ,דניק ריא ןופ ןגָאזוצּפָא ךיז
 :ריא ןסייהעג רעכעלקערש לרוג טָאה סָאװכַאנ)

 (!!םיא ריובעג

 .עטיָאס :ןעייל --- הטוס
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 תור

 זיא'ס ןוא ...ןעוועטַאר טעוו יז ,ןעלגנַאר ךיז טעוו יז ,ןיינ

 .סנ ַא ןעשעג

 ...רוחב רעגנוי רעקרַאטש ַא טציא זיא דניק עקנַארק סָאד
 -- יז טשינ ןעוו

 ןוא ןייּפ ןופ געט יד ,ףָאלש ןָא עריא טכענ יד טשינ ןעוו
 -- רעביפ

 ,רובג ןגנוי ַא וצ ןסקַאוועגסיױא טשינ רע טלָאװ
 .יה-טשינ ןעוועג גנַאל ןיוש ,גנַאל ןיוש טלָאװ רָאנ

 .תונמחר ןוא טּפַאשביל טימ טגיזַאב טיוט םעד טָאה יז
 ןוא סיורג ,םימחר עריא זַא ,סייוו'כ ןוא -- טלייצרעד יז ןוא

 ,ךעלטעג
 םימחר עבלעזיד -- לָאמַא טעװעטַארעג דניק'ס ןבָאה סָאװ

 ןבָאה
 ןבָארגַאב קידעבעל ןרעוו ןופ ךימ ךיוא טעוװעטַארעג
 יד ןסיגַאב טפיול יז ,ַאש .ןועגש ןוא קילגמוא רעטנוא

 -- סענָאזַאוװ
 .ךעלטעלב יד עקיטשרָאד רעליימ טימ ריא וצ ךיז ןעיצ'ס ןוא

 לע בצנה ורענל זעב רמאיו

 תאזה הרענה ימל :םירצוקה

 (ןה ,'ב תור)

 ,רעטיצ ַא טגנַאלרעד טָאה צרַאה ס'זעוב ןוא
 :רעטיה םעד גנוי סעד ייב טגערפעג טָאה רע ןוא
 ןעגנַאז יד טביילק סָאוװ ,יורפגנוי יד זיא רעוו;

 ןעגנַאזעג רעטנוא

 ,רעטינש עניימ ןופ
 ילךָאנ קידוועמעש-ליטש ייז טייג ןוא

 ןעמערב עריא סָאװ ,יד,, :טגָאזעג רענעי טָאה
 !ומ ש רעכייוו ,רענעדלָאג יוװ ןצנַאלג
 ,ןעמָאנ םענייש ןוא ןדמערפ ַאזַא טָאה יז

 .ןעמענ ןופ ןטסנעש םעד
 -- ץימענ ןופ רונש יד

 "!תור ,רעניימ רַאה ,סע זיא תור

 ןסורג ןיא טילגעצ ךיז גיוא ס'זעוב טָאה
 :ץתור וצ טגָאזעג טָאה ּפיל עטיור ןייז ןוא
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 ,ןביילק ,רעטכָאט ןיימ ,טשינ ייג ערעדנַא וצ ,
 ,ןביילב ָאד טסלָאז רָאנ
 ץתור טשינ טעוו'ס ןוא

 י,גייב ןייק --- סע רעווש ךיא -- ןעשעג

 םיסינ טימ טקעמשרַאפ ןטפול רעד ןיא טָאה
 :םיא סיפ יד וצ תור ןלַאפעג זיא'ס ןוא
 "!רעיוט ס'מחל:תיב ןיא ,רַאה ,ךיא ןיב דמערפ ,,

 סיא סיז-ךעלרעדנואוו זיא

 רעיוא ןופ לעגָאל ןיא
 .םיטש עש'ירכנ ריא ןלַאפעג

 החונמ עיולב ַא טָאה דלעפ ס'מחל:תיב ןוא

 .טקנַאצעג ליטש ןוא למ י ה טימ טליהרַאפ

 ןיוש טָאג טָאה טדימשעג -- !רעדנואוו ,רעדנואוו ַא

 ןהכולמ-אסכ ַא

 ןיוש טָאה צעגרע ןוא

 .טקנַאלבעג ישי - |ב ןופ ןיורק יד

 ייברַאֿפ ןרָאֿפ ןגיוא רַאּפ ייווצ

 ןקוק ןגיוא רָאּפ ייווצ
 .ןָא ךיז קיד'שודיח
 עטשרע יד טיג קיטסַאה
 :ןָאמרעד ַא ךיז רָאּפ

 טנייארַאפ לָאמַא טָאה'ס,
 .דיירפ יא ,ןייּפ יא זדנוא
 ,טנעקעג ךיז ןבָאה
 .טדיישעג ךיז ןבָאה

 ,טנעקעג לָאמַא ךיז
 .טדיישעג לָאמַא ךיז
 !ייברַאפ ןיוש תורוד
 "!דךיײשַאב ןָא םולח

 ,רָאּפ עטייווצ יד טגָאז
 :טײהעטכַארטרַאֿפ טגָאז

 .טריטנעצקַא -- ט ָא ה טרעוו "ןיוש טָאה צעגרע ןוא,, ןיא :גנוקרעמַאב
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 טלעוו ַא ןיא צץעגרע;,
 ,דײשַאב ןייז ךָאנ טעוו

 -- טנוזעג לייוורעד טייז

 יי ויברַאפ זיולב ןרָאֿפ רימ

 ןגיוא רָאּפ ייווצ יד ןוא
 .יינספיוא ךיז ןדייש

1917 

 שיליופישידיי

 (קיזומ רַאֿפ)

 רעדלעפ יד ףיוא ןסיורד
 .יה ס עי ַא ג סָאד טדיינש

 :לגניי שידיי א טייג

 -- ייווצ עמורפ ןגיוא

 :ַאישירַאמ דלעֿפ ןיא טייטש
 ,ייווצ עטכידעג ּפעצ
 :אישירַאמ םיא וצ טכַאמ
 !ייטש ,עגר ַַא ייטש

 :ןעגנילק עסָאק ןוא לוק
 !קנורט ַא רשפא טסליוו
 ןעקניוו ןגיוא יד ןוא

 .קנואוו ןעיולב ַא טימ

 .אנַאד ,ַאיַאמ ַאנַאד
 ,ךיא ייג ןענרעל הרות

 .טייוו יוו ןופ ךיא ייג
 ,ןענרעל ךיא ייג הרות
 .טייצ ןייק טשינ ךיא בָאה

 .. ..אנַאד-ַאנַאדיַאנַאד

 סַאּפ רעטיור ַא

 ןטינשעגנייא ךיז םורק טָאה'ס
 ,ןטילגעצ-ןייוו סעד ןופ ,ברעמ ןופ
 סַאּפ רעטיור ַא
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 דנַאר םעד ייב ןטנוא ךיִז טגיילעג ןוא

 טנַאוװ ַא ןופ

 .הריד ריא ןופ רעמיצ ַא ןיא

 . עריא ךיש-קעטש עטכייל יד ןיא

 ןטייווק יד טימ קָארּפָאלש ןיא ןוא

 ,סַאֿפש א יו קידיירפ ,יז טָאה

 .ןטייווצ ַא ןיא רעמיצ סענעי ןופ טצנַאטעגניײירַא

 ,ןטָאש ריא זיא ןלַאפעג

 ,גנַאג ןקידלצנעט סענעי תעב

 -- סַאֿפ ןטיור ן'פיוא

 גנַאגרַאפ טימ טקיטולבעג טָאה סָאװ ,צרַאה ןיימ ףיוא ןוא

 .ןטָאשרַאֿפ סע טָאה טכַאנ רעדייא

 !סַאֿפ רעטיור רעד ,ָא

 !ןטָאש רענעי ,ָא

 עטייווצ יד

 ,טייז רענעי ףיוא ןיוש ןייז רימ ןלעוו ןוא

 ,ןסיורג םעד ןסיורד ןיא ,טרָאד

 ,טייז רענעי ףיוא ,ןפערט טרָאד וטסעוו ןוא

 ,טייז רענעי ףיוא ,טלעוו רענעי ףיוא

 -- עטשרע ןייד ,עטשרע יד

 ..!ןסיטשרַאפ ךימ וטסעוו יצ

 !רימ טימ ,רעטייווצ רעד טימ ןָאט וטסעוו סָאװ
 !ריא בילוצ ךימ ןסיוטשרַאפ וטסעוװו
 -- פָאק ןייד -- ּפָאק ןייא ןגייל טשינ ךָאד טסעוו

 ...ןסיוש ייווצ ףיוא

 ,קירוצ ,רעטשרע רעד וצ ,ריא וצ וטסייג
 -- ,רעטשרע ןייד ,רעטשרע רעד

 ,ריד ןָא ,ןילַא טרָאד ןָאט ךיא לעוװ סָאװ
 ...!ןסיורג םעד טייקיבייא ןופ רבדמ ןיא

 ןירעשזדָאל ַא
 .קיטָאלב ןוא קידרעטניוו ןכָארקעג שזדָאל רעביא זיא גָאט רעד

 ,ןשָאלַאק ןיא ןוא טליקרַאפ ,סַאג רעװַָאקירטעּפ יד זיולב

 .קיטָאזקע וצ ,טייקטייוו וצ ,טלעוו רעד וצ ןפַאלעג זיא

 -- רעליש-רעקסַאל ַאל-ַא -- עריא רעדיל עשטייד יד
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 דש ַא טָאה'ס .טנעיילעגרָאֿפ רעטכָאט-םידיסח יד רימ טַאה
 רעליטש ַא

 ,ןשָאלעג ןוא ןדנוצעג ךיז עריא סעיוו יד ןופ ןטָאש ןיא
 ,ןזעוורענ-טקוצרַאֿפ ַא ,ןקידלמעלפ ַא גנורּפש ַא ןָאטעג טָא
 ,םעזעב ַא רעטנוא (זיומ ַא יו טעיַאטרַאפ ךיז טָא
 ,סעגרָאפינַאמ עקיד'נוימד טעװַארּפעג דוסב
 ,סעיגרָא עטייוו ,םיקחרמ-טלעוו ט'מולח'עג
 -- -- קיטָארע רעשיטָאזקע ןופ סערוטנַאװַא
 .(קיטַאלב ןוא ןעוועג גילייווגנַאל יױזַא ןסיורד זיא'ס ,ָא)

 :טרעהעג בָאה'כ .ןרָאי ןענייז רעבירַא
 טסינומַאק ַא ךירג ַא טימ ,דנַאלסיױא ןייק קעוװַא זיא יז
 רענרעדָאמ ןוא רעטליונקרַאפ צלַא רעדיל ןבירשעג ,טבעלעג
 (רענרעל תורוד ןופ ,םתסה ןמ ,ַאכע-לוּפלּפ א)
 ,טרעמעג זיולב ךיז געט ןבָאה סע .ןעשעג זיא טשינרָאג ןוא
 טסיזמוא זַא ,םינּפַא .סעּפע ןעשעג טרָאפ זיא ףוס םוצ
 ,אטוח רעקיטעמוא רעד ,דש רענעי טָאה
 עטיור-קידנַארב סעיגרָא ט'מולח'עג ,טרַאוועג
 תולג ןגנַאל םעד ךרוד תובא עמורפ ןבָאה'ס יוו)
 -- תולדבה רעטנזיוט לידבהל -- טרַאוװעג
 .(דרע רעד ףיוא ידש-תוכלמ ןופ טמיורטעג ןוא
 ,טרעשַאב ױזַא ןעוועג ,סיוא טזייוו ,ריא זיא'ס
 ןסירעג ךיז טָאה'ס ןיהואוו ,טייוו רענעי ןיא ךיוא זַא
 ןסיוו טשינ קילג-סערוטש ןופ יז לָאז ,רעריא דש רעד
 .ךירקעג קילײװגנַאל ַא געט עריא ןלָאז ןכירק ןוא
 ,ךירג םענעי ,ןסָאשרעד םיא יז טָאה לָאמנייא זיב
 .ךיז -- םעדכָאנ ןוא

 יורֿפ ַא ןופ האמוט רַאּפ קערש

 ףױא-טלּפַאצ ןגיוא עריא ןופ טכַאנ יד ןעוו
 ,ןכיילב ַא רעמיש ַא טימ
 יז טיג סָאד :ךיא סייוו
 .ןכייצ א םידש יד

 .הילת ַא יו ךיוה -- עריא סיפ יד
 קנימש טימ
 .ֿפיל ריא טקיטולב
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 טקניטש יִז
 .הדינ טימ

 .יודיוו גָאז ,שטנעמ

 טכַאל ןוא ךיז טנָאמרעד םולח ַא

 ,הדיבא ןייא ןכוז ייֵז

 ,דײשַאב ןייא ןפרַאד ייֵז

 עדייב ןענייז ייז שטָאכ

 .טדיישעצ גנַאל ןיוש ,גנַאל

 ,גנַאב ייז טוט עשז-סָאװ
 !ןדײשַאב ייז ןליוו סָאװ

 ,גנַאל זיא סָאװ ,סולח ַא
 .ןדע-ותמשנ גנַאל ןיוש

 ןדע-ןג ַא ןיא טציז רע

 ןדיירפ עטיוט ןיוש גנַאל ןופ

 ךיז טנָאמרעד רע ןעוו טכַאל ןוא

 .ןדיַיב ייז טרַאנעג טָאה רע יוװ

 שידָאמטלַא

 טקיטכענעג לדנקלָאװ ןדלָאג ַא טָאה ,

 .ןטלַא םעד זלעפנזיר ןופ טסורב רעד ףיוא

 ,סקיטכיל ַא קעװַא סע זיא ירפ רעד ןיא

 .ןטלַארטשעצ םעד ןיא יולב ןיא סטליּפשעצ א

 רעטכייפ ַא רוּפש ַא זיא ןבילבעג רָאנ

 רעטנייטשרַאפ טײקמַאזנייא ןיא .טלַאּפש ס'נזלעפ םעד ןיא

 -- ךיז טכַארטרַאֿפ רע טָאה ףיט .רעטלַא רעד טייטש

 י.רע טנייוו ךיזניא ,ךיזניא ןוא

 !שיזָאמטלַא יװ ...ַאקשטוט ַאלַאװעשטַאנ

 תורוד סָאװ סָאד . . . עביל יד יװ . . .רעיורט רעד יוװ

 ,היח רעד שטנעמ סעד ןופ תורוד ,עיינ

 .סרוג טשינ רעמ ןענייז

 .עדיוו ןעייל --- יודיו (*
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 יניסינכה

 (קילַאיב)

 ,ךימ םענ ןעלגילפ עניידז רעטנוא

 ,רעטסעווש רימ ייז ,עמַאמ רימ ייז
 ,ןסיוטשרַאפ ,דימ תוליפת רַאפ ןוא
 .רימ טסענ ןוא םייה ןייז סיוש ןייד לָאז

 ,ךעלטכַאנרַאפ רימ וצ וצ ךיד גיונ
 .יא ור ןוא דָאנג ןופ העש יד ןעוו

 -- ,ןעמ טגָאז ,טנגוי ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ?טיא-ואו עניימ

 ,סניימ צרַאה'ס ןרָאוװעג טנערברַאֿפ זיא'ס
 .רעטייש םוצ טריפעג ןיילַא ךיִז
 -- עביל :ןענַארַאפ גָאז ַא זיא'ס
 ןרע טײטַאב סָאװ

 !רעמ ַָאטשינ -- טַאהעג םיורט ַא בָאה'כ

 ,רעצנַאלג עטסוּפ ,ןרעטש ןגייל'ס

 טציא טלעוו רעד ףיוא ךיא בָאה טשינרָאג

 .רעצנַאג רעד ףיוא

 ,ךימ םענ ןעלגילפ ענייד רעטנוא

 ,רעטסעווש רימ ייז ,עמַאמ רימ ייֵז
 ,ןסיוטשרַאפ ,דימ תוליפת רַאפ ןוא
 .רימ טסענ ןוא םייה ןייז סיוש ןייד לָאז

 ...רימ וצ ןגיוצעג ןּפיל ךיז ןבָאה'ס

 ,רימ וצ ןגיוצעג ןּפיל ךיז ןבָאה'ס
 .דלַאג טיור -- ןֿפיל
 ,טלָאוװעג ןקעוו ךימ ןבָאה ייֵז

 :טלקריטעג
 -- - ןתח ןיימ

 הלכ ןיימ טָאה'ס

 ,רימ וצ ןגיוצעג ןּפיל ענעדלָאג יד

 .רימ וצ ןגיובעג ךיז

 טיט סענרענייטש ןיא ןיב ךי א רָאנ

 .ןסָאלשרַאפ ןגעלעג
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 אבקונ ןוא ארכוד ןופ דיל סָאד

 ,טכַאלשעג ךיד טָאה טכעלשעג

 !טכַאלשעג ךיד טָאה טכעלשעג
 ,ןסָאגעג ךיז טָאה טולב ןייד

 .טכעלשעג בילוצ ,טלעוו ַא

 ,ןטכעפעג ןַא טריפ טכעלשעג

 .טכעפעג זיא סָאד -- טכעלשעג

 -- רעקלעפ ןפמעק ןטנוא ןעוו

 ןַאמ טימ יורפ ןביוא טפמעק

 ,ןענירד ן'טימ ןסיורד רעד
 .ןַארַאפ רעד -- ןייז-ףרַאד טימ

 ארכוד ןופ גרַאב רעד טפמעק סע

 -- לָאט ןפיט ס'אבקונ טימ

 ארכוד טעוו סיױרַא לָאט ןופ
 לָאמַא ןגירקסיורַא
 ,ןעילבה טשינ ,ןע'ניק טשינ

 ,זיולב ןברק ןוא רעדרעמ טשינ

 ,ןטכער םעד ןַאמ םעד ,םיא רָאנ
 .סיורג ןוא קרַאטש לאוג םעד

 ס'אבר-אמוהתד-אבקונ

 ,טלַאֿפַאב ארכוד סָאװ ,טכַאנ
 תבש ןופ ןַאמ סעד טריובעג

 .טלַאטשעג רעטסלעה ס'ארכוד ןיא

 קינעּפשרעדיװ ןוא זייב רָאנ

 ,טכַאנ ס'אבקונ רעד לייוורעד זיא

 -- ןיק ןוא לבה רָאנ טריובעג יִז

 !טכַאלשעג ,טלעוו ָא ,טסרעוו וד ןוא

 ,טכַאלשעג ךיד טָאה טכעלשעג

 :ןטכעפעג ןָא-טריפ טכעלשעג

 ןטכער םעד ןַאמ סעד בילוצ

 ,טכַארקעג לָאמנייא טשינ וטסָאה

 ןכַארק ךָאנ לַאמנייא טשינ ןלעוו'ס ןוא

 ,ס'וחירי ענייד ןופ טנעוו יד

 ,רעטנוא ךיז טיג אבקונ זיב

 ,תוחילש ןייז ךרוד טריפ ארכוד זיב

 ןפיט ס'אבקונ רעד ןופ ןוא

 :רעטכער רעד ןַאמ רעד ףיוא טייג

 ,ןטכַאלש יד םולש ןכַאמ סיא ןיא

 1926 ,עשרַאװ .רעטכעלשעג יד סנייא ןרעוו סיא ןיא
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 עניטַאנַאס

 תוכשח ןיא בלַאה ןוא טכיל ןיא בלַאה

 .דלַאוו רעליטש רעד טכַאנרַאֿפ טייטש

 :טלַארטש סָאו שינרעטצניפ ַא זיא'ס

 .רעביאנגעק ןופ ןוז ט'בירעמ'ס

 ןטכױלַאב בלַאה ,רעטצניפ בלַאה ןיב'כ
 :דלאוו רעליטש רעד טכַאנרַאפ יווװ

 טלַאטשעג ןייד טרוֿפרוּפ קינוז

 .רעביאנגעק סנטָאש עניימ

 ,רעטצניפ ןוא ,ןוז יד טקניזרַאֿפ דלַאב

 .דלַאוו רעד טייטש רעטצניפ ולוכ

 -- טלַאטשעג ןייד ןדניוושרַאפ טעוו

 .רעביא ךשוח רעד רַאנ רימ טכיילב

 ןענַאושז-ןָאד ןסייוו עלַא יו רעקיצניוו ןוא

 .עוואל א יו ןסָאגעצ ךיז גנושיוטנַא ןופ קיטייוו ריא טָאה'ס
 .ןגיוושעג בָאה ךיא .רימ ןגעק טרעייפעג געוו ןצנַאג םעד טָאה יז
 ,ןגיל ַא רָאנ עביל זיא !עקיביײא יד ייווצ יד ,ייווצ יד
 !הוואת רעד ןופ ןטונימ ןיא ןטולב יד ןָא זיולב טדניצ סָאװ

 ,הוה טכוזס ןוא םדא טכוז'ס .יז ןכוז עלַא ןוא
 ,ךיז טכַאד ,טסַאה .טשינ רענייק סייוו -- זיא יז ואוו רָאנ

 -- ןעגנַאֿפעג יז

 זיא סָאװ ,טּפַאכעג לַארטש ַא זיולב טָאה טנַאה ןייד טשרע
 .ןעגנַאגטנַא

 תאו המ :ןעמענַאב טלָאוװעג טסיזמוא טשינ קילַאיב טָאה'ס
 ןהבהא

 .ןענַאושז-ןָאד ןסייוו עלַא יו רעקיצניוו ןוא

 .(ןענַאגרַא עשיאיורפ יד :סנייא רָאנ ךָאד ןפרַאד ייז)
 ןענַארַאפ זיא'ס :ןסייוו רימ ,ןיינ !ןביל ןייק ָאטשינ !סָאװ זיא

 ,ןטָאזעג קיד'מונהיג ןבָאה סָאוװ ,דייר עריא ךיוא .ךַאז ַאזַא
 ,ןטָאש םעניד םענעי ןופ שינרעטיצ טימ ןעוועג לופ ןענייז
 .ןטָארעג טשינ סענייק לָאמנייק זיא דוס ןייז ןייגרעד וצ סָאװ

 ריד טימ רימ ןשיווצ

 .רענעי ןענַאטשעג ריד טימ רימ ןשיווצ זיא'ס

 .טנערוקנַאק רעד ןעוועג טָאה רבוג ןוא
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 ט'מולחיעג רָאי ריפ בָאה ןוא קעװַא ךיא ןיב
 .טנעוו ריפ ןשיווצ ריד ןופ

 -- םולח ןיימ ןופ רעייפ ןיא טדימשעג ךיד בָאה'כ
 .רָאג זיב ךעלרעדנואוו ןרָאוװעג טסיב ןוא
 .ןפורעג ךיז וצ ךימ וטסָאה גנילצולּפ ןוא
 .רָאי ריפ יד ךָאנ טנעקרעד טשינ ןוא טנעקרעד ךיד בָאה'כ

 ,רכז םענעי וצ ייג וד .ןיינ !:םולח ןיימ ס ַא ד זיא

 .טנעוו עניימ וצ ייג ךיא .ךָאנ ךיד ףרַאדַאב רע ביוא

 .םולח סעד ,םיא ךיא לעוו ןשעלרַאפ טשינ ןוא

 .טגערבעג טָאה רע יוװ ןענערב רע לָאז

 .רעטייוו םולח ןיימ ןיא ןדימש ךיד לעוװ ךיא

 .רָאי לפיוו טשינ סייוו ךיא -- ןע'מולח לעוו'כ
 ןלעוו סע .ערעדנַא ןעמענ טימ ךיד ןפור לעוו'כ
 .רָאג סָאד .זיולב ןעמענ יד ןרעדנע ךיז

 םערוטש ןייא ,לַארטש ןייא

 (קילַאיב)

 ט'רוכשירַאֿפ ךיד לַארטש רעקיצנייא ןַא טָאה'ס

 טכַארּפ עשרעבייוו-גנוי ןייד טָאה סע ןוא

 טקיטייצעג קָאטשניי רעקיטכורפ ַא יו

 .טכַאדעג טשינ ,טכירעג טשינ ,לָאמַאפיוא

 ,םערוטש רעקיטכַאנ ןייא ,םערוטש ןייא ןוא
 ,דניז טימ ךיד טביוטרַאפ ,ךיד טבױרַאב טָאה
 טייקנייש ןייד ןיא ךורעג-הלבנ ןוא
 .טניה הרבח טּפַאנשרעד ,ןיוש טּפַאכרעד טָאה

 ןֿפָא זיא צלַא ואוו

 (ףוס רעדנַא ןַא טימ וויטַאמ רעטלַא ןַא)

 רענייק זַא ,טריֿפשעג ףיט ױזַא ןביל רעייז ןבָאה ייז

 .ביל בָאה'כ :טגָאזעג טשינ לָאמנייק טָאה ייז ןופ
 ,ֿפיל וצ פיל טרעטנענרעד טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז

 .רעניײלַא צלַא ןרָאוװעג גָאט וצ גָאט ןופ

 ,ןפָאלעג עשידרע ןרָאי ןענייז גנודייש רעמוטש ןיא
 .דנע רעד זיב ןפָאלרעד יױזַא ןוא
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 -- ןפָארטעג טייז-רענעי ףיוא ךיז ןבָאה עדייב זַא ןוא
 .טנעקרעד טשינ עטייווצ'ס סנייא יז ןבָאה

 ,ןֿפָא זיא צלַא ואוו ,טלעוו ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז זַא רָאנ

 ,רָאו עטסרָאװ ןוא זיא טיײקרָאלק עטסרָאלק ואוו

 (רָאלק ךיז טעז זיולב ןיײלַא רע סָאװ ,טָאג יוו) טָאה
 .ןֿפָארטעג ךיו טימ ךיז ןו א---ןעזרעד ךיז עביל רעייז

 דרע רעד טשינ ןוא ריד טשינ

 ןייש יױזַא זיא קילב ןייד

 ,ןיילַא גיוא סָאד ךָאנ רענעש ןוא

 גָאו יד טנַאה עלעה ןייד זיא'ס ןוא

 ,גָאט-ןוא-טכַאנ ןיימ ןופ

 ךָארב ןוא קילג טימ ךָאנ ריד ייג'כ ןוא

 ךָאװ יד יו

 ,תבש ן'כָאנ

 -- ךָאד ןוא

 טרעגַאב רימ ןיא צלַא ןעוו

 ןינב רעצלָאטש וד ,ריד ךָאנ

 ,ןעיניל ןוא שיילפ ןופ

 -- דרע טזיב וד :ךיא סייוו

 .דרע וצ טסייג ןוא

 ,סעּפע זיא רימ ןיא -- ךיא ןוא

 סע פעלש ךיא סָאװ
 טלעוו רעד ךרוד הבנג ַא יו

 טרעהעג סָאװ ןוא

 .דרע רעד טשינ ןוא ריד טשינ

 ןריובעג טשינ צלַא זיא חישמ דניק'ס ןוא

 ןענַארַאפ
 ,טשינ ןענעק רימ סָאװ ,ןעיורפ
 .ןענַא רימ סָאװ ,ןעיורפ

 .טיורב ןוא ןייוו זיא בייל רעייז סָאװ ,ןעיורפ

 ייז ןליטש ןטשרַאד עלַא

 .סרעגנוה עלַא ןוא

 ןייז ןליהרַאפ סרעייז טכיל'ס רָאנ
 .ןכיילג רעייז טשינ טגָאמרַאֿפ דרע יד סָאוװ ,ןעיורפ יד
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 ןכיילש ייֵז

 -- טייוו ןעייגרַאפ ,ייברַאפ ןעגנונַא ךרוד

 .לרוג רעזדנוא טימ ןיײילַא זדנוא ןזָאל ןוא

 טייז ַא ןָא ֿפָא טניר

 -- טייצ לסיב גרַאק רעזדנוא ,ןבעל לסיב ןיילק רעזדנוא

 ,ןריובעג טשינ צלַא זיא חישמ דניק'ס ןוא

 עקיד'שוּפיע סָאד -- על'הוואת סָאד זיולב זנוא טביילב'ס ןוא

 .לריוכט



 לייטּפָא רע טנע צ

 גנאגראפמוא סםוצ טיוט ןופ





 201 || גנַאגרַאֿפמוא םוצ טיוט ןופ

 לײטּפַא רעטנעצ

 גנַאגרַאֿפמוא םוצ טיוט ןופ

 ןרעדיל-גנַאגרעביא (ב ןרעדיל-טיוט (א

 ,רעדיל-בנַאגרַאפמוא (ג

 גנַאגרַאֿפמוא םוצ טיוט ןופ

 (לײטּפָא םוצ טרָאװרָאּפ ַא טָאטשנַא)

 טנַארַאפ טיוט זַא ,טביולגעג בָאה'כ ןעוו ,לָאמַא
 ער ַא ג יד טײקינַארַאפ - ט שינ ןייז)
 ,(טנַאעג זייוונטייצ זיולב ךיא בָאה
 ײלרעלַא ןטלַאטשעג ןיא ךיז טָאה

 ,טדיילקעג רימ רַאפ טיוט רעד

 ,ייפַאק ַא ןיא ןַארַאב רעשירטנעצסקע ןַא רעגייטש ַא
 יוג ַא ױזַא סתס יצ
 ,יורטש -- סעצנָאוװו ןוא ,רעסַאוװ -- ןגיוא טימ
 .יוזַא לָאמַא ןוא ױזַא לָאמַא

 בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש
 טסואוועג טײקיטכַאד ןייז טייקרעכיז טימ ןיוש
 רָאי קיצרעפ ןוא ריפ וצ)
 רָאלק ןפורעגסיוא ךיא בָאה
 ,(ט סופ ערַאג ןייֵז דיל-לכה-ךס ַא ןיא
 ןסירעצ רימ םוקמוא לָאמ ןָאילימ סקעז טָאה
 .ןסיוו ןיימ לָאמ ןָאילימ סקעז
 :טרָאפ ןוא -- טסואוועג טײקיטכַאד יד בָאה ךיא
 .טר ָאווע ג טָאה יִז
 ַאנד עמַאס םוצ זיב רעטנורַא ןיב ךיא ןעוו רָאנ !

 ,ָאנד ןופ ,טרָאד ןופ טָאה -- ןענייפ עניימ ןופ
 !ַָאד ןיב ךיא,, :ןסיוו ןיימ טקוקעגסױרַא יינסנופ
 -- טיוט רעד ט שינ ןענייז ןברַאטש ןוא ןרעוו-טיוטעג
 !ַאטשינ ,טיוט רעד ,ָאטשינ זיא רע
 ,טנַארַאפ -- צלַא זיא סָאוו טשינרָאג רענעי ,ןיֵא רעד זיולב
 ;ם'"ד ה ל זויא ס ת ס טשינרָאג רָאנ
 ײ.דנַאטשַאב ןַא ןוא רע זיא טּפַאה ןָא
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 ,טיוט רעד זיא רעטייוו ןוא ןָא טלָאמעד ןופ

 טסואוועג טײקיטכַאד ןייז בָאה'כ סָאװ

 ,טרָאוועג רע טָאה טרָאֿפ ןוא

 .טר ָאוו ַא זיולב ןרָאוװעג רימ רַאפ רעמ צלַא

 טלַאער סטכעלש סָאד סייה יוװ ,סייוו ךיא ,ָא
 !רעדניש ,רענערב ,רעדרעמ עריא טימ דרע רעד ףיוא

 ךיירפ יד ןלעהפיוא טעוו'ס זיב

 -- דיײשַאב ןשי'חישמ ןופ

 ,ןלָאמַא יד קיליורג ןביילב

 ,ןדניצַא יד קיליורג ןענייז

 ,רעדניק ןעמ טיוט ,ןדיי ןעמ טיוט

 ,ןדניצ למיה ןוא דרע ןעמ טוט

 .ךָארב ןוא ךערברַאֿפ ןעוועשוב

 -- ךָאד ןוא ,טיוטעג טרעוו עמ ,טיוט עמ

 ,דיירעג זיולב זיא ןיילַא טיוט רעד

 .סירוביד עשיראנ ןשיווצ רוביד ַא

 טײײטשַאב אלַא .רקש ַא זיא גנודניוושרַאפ

 דיישַאב סעד ףיוא טרַאוװ ןוא

 .םירוריב עקיטצעל ןופ

 !טײײטשרַאֿפ ןוא סָאד סייוו סָאוװ ,םעד וצ ליואוו זַא

 זיוה-עּפַאק רעזירַאּפ ןיא טיוט ןופ דיל סָאד

 סַארעט ַא ףיוא זירַאּפ ןיא טציז סע
 סַאט-ימעד ןייז ייב
 ,ןַארַאב רעטלַא רעסרעוורעּפ ַא -- טיוט רעד
 ,סַאג עטזיורבעצ יד ,סַאג יד ןוא
 ןָא רעיורט טימ ןוא סַאּפש טימ רע טקוק

 ,זיור ַא טימ (גנילירפ זיא'ס) טציז רע
 ,זיוה ןיא שטיינק ַא ןוא צַאל ןיא זיור ַא
 ,טיוט רעביל ןיימ,, :ךיז וצ טדער ןוא
 .רוכש קיבייא טביילב דרע יד
 ,ףייטש ןרעוו ןטסורב עיינ ןוא
 ,ףייר ןרעוו רעבייוו עיינ ןוא
 .רעקילפ עיינ ןעמוק'ס ןוא

 -- סיוא ןגיוא ייווצ ,רעגייטש ַא ,וטסשעל

 .ןצנַאלג עיינ דלַאב ןעמענ
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 ,לופ ןרעוו ןדנעל עיינ ןוא

 -- לוד ןרעוו רעבייל עיינ ןוא

 .ןצנ ַא ר פ ןוא טיוט טשינ ןפלעה'ס

 ןַאמ ןוא בייוו

 -- ןַאקלואוו ןיימ רענטרעגנייוו טימ ןצנַאלּפַאב

 "!ןצנַאלפ ייז ןלעוו ןענַאוװ זיב

 ייליבוי ַא

 ,רַאנ רעטלַא ןַא ןסעזעג זיא ןָאנביוא

 :רַאװַאמַאס א יוו טיור טיײקנגָארטעצ ןופ

 .רַאיליבוי רעד

 זיורבעג ןוא קסַארטעג טימ טצַאלּפעג טָאה סםיא םורַא

 .סיור ג לטרעוו סָאד

 :לַאכַאנ א ןיירַא םינּפ ןיא םיא טכַאלעג טָאה'ס
 .ל ַאינע ג טרָאוו'ס

 :לַאנק ַא ןוא צַאלּפ ַא ,קסַארט ַא ןוא ךַאל ַא
 -- לַאינעג -- סיורג -- לַאינעג -- סיורג

 .לַאינעג

 לַאו לקניוו ַא ןופ

 רַאטש רענייא טקוקעג טָאה

 .רַאיליבוי םוצ

 :טיורגעג ,טכיילבעג ,טכַארטעג ,טקוקעג

 .טיו ט רעד

 וויירד דייסרעוויר ףיוא זיוה ַא

 רעגניז .י .י ןופ קנעדנָא םוצ

 ,ןַאסדָאה ן'רעביא ןייטש ןבילבעג זיא ןקלָאװ ַא
 .גרַאב רעיולב ַא יוו ןקלָאוו רעקיטנווָא ןַא
 :ןרעייפ עטכייפ ס'יזריושזד-וינ -- סיא רעטנוא
 ןרעייז ְךיִז ןעוט ייֵז
 .ןײרַא ךייט ןיא זייוונרערט

 סױרַא ןָאסדָאה םוצ
 .זיוה א וויירד דייסרעוויר ףיוא טייטש
 ,ןרעייפ ס'יזריושזד-וינ רעביאנגעק ,טכַאנרַאֿפ
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 ,ןרעיילב סע טרעווילג

 .רעלק ַא ןיא טרַאטשרַאפ

 -- ןרעייט ַא רבח ַא ,טרָאד טַאהעג רבח ַא בָאה'כ

 .רעמ טשינ םיא בָאה ךיא

 :טרעלק סע ןוא זיוה'ס םיא ךָאנ טקנעב
 ,טייז רענעי ףיוא רע טניואוו רשפא
 ,טייז-רענעש רעד ,טייז-רעסעב רעד ףיוא
 .ןרעיינ ַא ,ןרענעש ַא זיוה ַא ןיא
 ,םיא סע טכוז טייז רענעי ףיוא
 .ןרעייפ יד ןשיווצ

 ירעטעמעס ַא ףיוא

 .ישַאמ ַא ּפָארַא רבק ןיא םיא טזָאל'ס

 .רעטנורַא רע טלַאֿפ סאוגנאל

 :סרַאק יד ןטרַאוו קיד'זגורב

 -- ןפיױלטנַא ןליוו רימ

 ,סרַאֿפ םעד טקידנע

 .רעטנוב זיא טָאטש ןיא

 ,דלַאב טָא ,דלַאב טָא
 ,רעטנוא טרַאװ עגר ַא

 !רעהַא ןעמולב יד
 -- רעמ טשינ סיא טעז עמ
 ,רעטנורַא ןיוש זיא רע
 .רעטנורַא ןצנַאגניא

 לעפ עטיוט ַא

 סױרַא ייג ךיא .ןוז .קיטנוז .ןטעהנַאמ
 :ס'יורג-ךעלבלעג ַא רַאוטָארט םייב עז ןוא
 .זיומ רעטסיוט ַא ןופ לכלעפ עלָאמש סָאד

 סיורג רעלופ ןיא
 זיור עכערפ ַא .סַאג יד ,סיוא ךיִז יז טיצ
 ס'יורפ רעגנוי ַא .צַאל ס'רעגענ ַא ןיא טנערב
 .סיוא טשינרָאג ךייא גָאז'כ :ךיז טצייר רעטכעלעג

 ,זיולב גנודנעלב זיא יז זַא ,סַאג יד סייוו יצ

 זיורבעג טסוּפ ןוא זיולב גנודנעלב זיא יז זַא
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 ,זיומ רעד ןופ לכלעפ ןטיוט סעד םורַא

 ןזיומ רעד ןופ לכלעפ ןלָאמש םעד םורַא

 .ךַאפעג סָאד רענעפ ןופ .קיזומ .דַארַאּפ

 .ךַאנ ןפיול רעדניק ןוא ןייטש ןביילב סרַאק

 :ךַאק ןטימ ןיא ואוושרעדנַא ץעגרע קוקיכ

 ,לעפ יד טגיל'ס ואוו ,רַאוטַארט םייב ,טרָאד

 .לעווש עמייהעג ס'טָאג זיא

 עדַאלאב רענַאקירעמַא עניילק

 .געוו םייב םלוע-תיב ַא טגיל

 געט עצנַאג
 ,עטיוט יד ןרעה
 ַאטיוא ךָאנ ָאטיוא יו
 .ייברַאפ טמערַאיל

 ןרָאפ ןוא סָאטיױא יד ןיא ןיירַא ןליוו ייז
 ,ןרָאי יד וצ קירוצ
 ןרָאה רעד רעבָא
 .יַאב-דוג :צץרוק טזָאלב

 .ייברַאֿפ ָאטיױא ךָאנ ָאטיוא טפיול קיבייא

 יטעניסניס ןיא טייהדניק ןוא טיוט

 ,ןסירג טייהדניק ךיד טזָאל

 :ןסיוו ,רעדורב ,וטסלָאז

 ,ביוהנָא םעד ףוס רעד טכוז'ס

 .ןסילש ךיז זיירק רעד ליוו'ס

 טייהדניק ןוא טיוט ןענייז'ס

 ןןעמַאמ ןייא ןופ רעדניק

 טייהדניוושרַאֿפ ןוא בױהנָא

 .ןעמַאזוצ ןייז ןליוו

 .יטעניסניס ןיא םיבורק ייב

 .ךיק ןיא שיט םייב טציז עמ

 ,לעמַאה ןיא ןיב ךיא :עז טשרע

 .ךיש עשרעדניק עניילק גָארט

 אַאק ענעדלָאג עליופ ַא יוו
 -- לקנעב ן'פיוא ןוז יד טגיל

 !יטעניסניס ןיא לעמָאה
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 ,טערַאֿפ סעבלוב לסיש סָאד
 .עטעפ ןעקניוו ןגיוא-ךיוי

 ןסייוו םעד לכיטיּפָאק ןיא

 טדער ןוא הבורק ןיימ טציִז

 ,ןסייר ןופ לוק ַא טימ

 ,ן'עבָאב ןיימ ןופ לוק ַא טימ

 .'עמַאמ ןיימ ןופ לֹוק ַא טימ

 צַאק ענעדלָאג עליופ יד

 .ןעמַאלפ ןיא לקנעב ן'פיוא טגיל

 ,ןעמַאטש יז טוט לעמַאה ןופ
 .צַאק ענעדלָאג יד -- ןוז יד
 יז-זיא ןעגנורּפשעגרעבירַא
 ןע'מי ןוא ןרָאי רעביא
 .טױלּפ ַא רעביא יוװ יױזַא
 -- טייהדניק יד טנַאוװ רעד ייב טציז'ס ןוא
 .טיוט רעד ןיירַא טעוו דלַאב ןוא

 !וטסיײיג ואוו ,רעטיוט

 סַאג ןטימ ןיא לַָאמַא ןייטש ביילב'כ

 עטזײלגרַאֿפ-רַאטש ןגיוא טימ

 :ןילַא ךיז וצ ןַא ךיז ףור ןוא

 !וטסייג ואוו ,רעטיוט

 ףַאג ןוא ױזַא ייטש'כ .רעטייוו טשינ ייג ךיא
 ,ןדליש ףיוא ,רעמייב ףיוא ,רעדניק ףיוא

 סעטַאמש ענייז סָאוװ ,סָאב ןטלַא ןַא ףיוא
 ,ןדליגַאב ןוז-טנווַא טוט
 טויירק ןוא ואווצעגרע ךיז טגָארט סָאװ ,ץלַא ףיוא
 .םעלַאב ןשידרע סםעד טימ

 -- םעלַא ךָאנ ןיב ןײלַא ךיא
 .טסייג ַא ןיב ןיילַא ךיא

 :ךימ טסירגַאב רעצימע זַא ןוא
 ?ריא טכַאמ סָאװ ,ָאלעה
 !רעטכַארטרַאֿפ ַא ױזַא ריא טייטש סָאװ
 ,סע טמוק יוװ :שודיח ַא רימ זיא
 !רעעז-רעטסייג ַא זיא רענעי סָאװ
 -- רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא ךימ טסירגַאב סע זַא ןוא
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 .יא סָאד טלעוו ענדַאמ א'ס :ןענייוו רימ ךיז טליוו

 .ןטלַאהַאב טשינ ךיז ןַאק'מ

 טיוט ן'כַאנ וליפא
 .ןטלַא םייב צֹלַא טביילב

 (=טסייג ַא

 ,עדנארעוו רעד ףיוא ףיורַא טסייג ַא זיא'ס

 .לכיב ןֿפָא ןַא ייב ןסעזעג ןיב'כ ואוו

 שודיח טימ ךיילגוצ ןוא לוטיב טימ טָאה רע
 ,ל'יכיא קיטשינ ןיימ לייוו ַא טקוקעגנָא

 ;:רעהַא ָאד וטסמוק יוװ :טגערפעג ךָאנרעד

 :טסוט סָאוװ וד ןוא :טגערפעגקירוצ בָאה ךיא

 ,וד רעבָא -- טרעפטנעעג רע טָאה -- ,בעל ךיא

 טסולגרַאפ ריד ךיז טָאה סָאוװ ,ןנימ-רב ַא
 עדנַארעוו ןיימ ףיוא ךוב ַא ןענעייל וצ

 .ור ןייד ןיא ריד ייג !טשינרָאג לָאמנייק יו

 !םיתמ יד ןופ לעטשנַא ןטסוּפ םעד ףראד רעוו

 .וד יו תמ ַא ןיב'כ ןעוו טליופעג טלָאוװ ךיא

 ,לכיב סָאד וצ ךַאמ .ןוז יד טכייל'ס .רעמוז זיא'ס

 זיורב םעד זיולב .תויתוא עטיוט יד סַאה ךיא

 רעטסייג ןעוו ,טנייפ בָאה'כ .ביל ךיא בָאה ןבעל ןופ

 .ויומ:השעמ רעזייה ןיא ךיזו ןעיירד

 טרָא-ןיואוו רעייז ןזָאלרַאפ ייז ןעוו ,טנייפ בָאה'כ

 .טנייפ סָאד בָאה'כ .עקידעבעל ןקערש ןוא

 .ט'הנעטיעג ןוא ןענַאטשעג רע זיא ױזַא
 .טניישעג ןוז עקידרעמוז ַא טָאה'ס ןוא

 .טנייה ויב ױזַא טרָאד רע טייטש רשפא ןוא

152 

 רעקקירוצ ַא םערָאװ וצ צנַאט ןופ

 דיי

 .עילעּפַאק יד טליּפש םילכ עלַא ףיוא

 .סיפ ןבייה רעצנעט יד ןוא טליֿפש יז

 .עילעמשטירּפ ַא טייקליטש טיג לָאמ ַא ףיֹוא
 ןזיא סָאוו .םוא רעמזעלק ךיז ןקוק

 .םֹולח ַא ףיוא טריזַאב
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 .תומולח סיוא טילטב גָאטרַאפ רעיורג
 :טעּפשעג ןייז רעטצנעפ ןרעטכינ ןיא
 זיא ןױלַאב רעייא ,עשירַאנ םירָאמזעלק ,,
 .סעלעקס ַא טשינ טלָאצַאב'ס ;טוּפַאק

 -- ליֿפשעג'ס ןעוועג םיתמ רַאפ זיא סע

 .רעבירג יד ןיא קעוװַא גרַאװטיױט סָאד זיא ,ונ

 ."רעקקירוצ ַא סערָאוװו סוצ צנַאט ןופ

 !ליק ןוא יורג וטס'קזוח סָאװ ,גָאטרַאפ

 ןרעבירעד סָאוװ זיא -- רעצנעט טשינ ,ןיול טשינ

 .רקיע רעד ןעוועג זיא ליּפש יד ,ליּפש יד

 ןיהַַא םוצ ריפניירַא
 (עשרַאוו ןיא ןבירשעג)

 םלוע:תיב רעשנעג ןופ רעבייוו-לטעב

 ,ןכַארקעג יוװ ,קידרע-רעד:ייב ןעייג

 ,ןכָאנק ןוא סערָאוו ,טערב-הרהט טימ ןקעמש

 רע'מינפ עטרעדיונקעצ יד ףיוא ןוא

 -- ןכָאמ יו -- ייז ייב רָאה ןסקַאװ

 .ןעלטניב ןיא

 ןעלטניּפ ןגיוא יד

 .רע'מנהיג יוװ ענעדנוצעג-טיור

 ,תובָא-רבק ףיוא טמוק סָאװ ,עמַאד ַא
 תובדנ ענעשָארג רַאֿפ ייז ןשטנעב
 .תוללק יוװ ןעגנילק סָאוװ ,תוכרב טימ
 ,ךָאנ ריא ןפיול ייֵז

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןליוו
 ,סעלָאֿפ יד ייב ןעיצ ןוא ןעיירש
 המותי ַא המשנ ַא ןטלָאװ ייֵז יו
 .המוד ךאלמ םוצ טּפעלשעג

 ,זָארג-םלוע-תיב'ס טשינ
 ,סע טגיוו סָאוװ ,טניוו רעד טשינ
 -- ,עליטש יד הבצמ ענעסקַאוװרַאפ יד טשינ
 ,עמָאל יד ,עמורק יד ,רעטסנעּפשעג יד טָא
 המדקה יד סע ןענייז ייֵז

 .(שידיי ףיוא טדערעגסױרַא ױזַא) עמיוד ךַאלַאמ :ןעייל --- המוד ךאלמ :גנוקרעמַאב
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 ,ןיהַא םענעי וצ
 ןיהואוו
 ,המשנ ןייד ןריפ טעוו טיוט רעד

 ןיהַא סענעי וצ ריֿפניײרַא רעד
 ןירג-קיצנַאלג ױזַא טצָארּפש סָאװ ,םיוב רעד טשינ זיא
 ,סױרַא ןייב ןטיוט ןופ
 ,םיא ףיוא לגיופ רעד טשינ ןוא

 סיורַא ןייוועג ליטש א ןופ טנוװַאד סָאװ
 -- ,םלוע-ארוב םוצ
 ןייז רָאנ
 עקיכַאנק ,עטרעדיונקעצ יד
 .םלוע-תיב ןופ רעבייוו

 טשינ ייג ןענורב ןטלַא ןַא ײברַאֿפ

 ייברַאפ ןייג טשינ וטסלָאז טײצ-טכַאנרַאֿפ
 ,ןענורב ןטלַא ןַא

 יינספיוא טרָאד ךיז ןכַאלעצ רעמָאט

 .ןענוז ענעקנורטרעד

 געט יד ןעז טרַָאד טלגיּפשעגּפָא טסעוו

 ,ןטלַא ןַא רעמוז ַא ןוֿפ
 דַאהַארַאק ַא ןצנַאט סָאװ ,רעדניק ןוא

 .ןטלַארטשַאב ַא דלעפ ַא ףיוא

 ,ןייגרַאפ טשינרָאג טוט'ס זַא ,ןייגרעד טסעוו וד ןוא
 -- ןײגקעוַא וטסעוו ןוא

 ךיירפ עסיורג ַא ריד טימ ןלעוו

 .ןייג קערש עסיורג ַא ןוא

 וָאט ןייד ןבעל וצ ןייז ריד טעוו רעווש ןוא
 :ןעמיורט וצ טכַאנ ןייד ןוא

 קערש יד ןענייוו טעוו'ס ןוא ןענערב ךיד טעוו דיירפ יד
 .ןעמיוק ןיא טניוו ַא יו

 קידנעטש ןברַאטש רעדניק

 :רעדניפרעד ןענייז רעדניק
 .ןדנופרעד זדנוא ןבָאה ייֵז

 :רעדניקרַאפ ןענייז רעדניק
 .ןדנואוושרַאפ ןוא טגָאזעגנָא
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 .רעדניוװשראפ ןענייז רעדניק

 םילוגלג ןענייז ע סיורג

 .רעדניק ענעברָאטשעג ןופ

 ,קידנעטש ןברַאטש רעדניק

 .ןבעל ןביילב סָאװ ,יד ךיוא

 .קידנעלב ןוא ארוק זיא ליּפש יד

 :ןבעגעג ייֵז זיא לעפַאב
 !קידנע ,ןייז-דניק'ס קידנע

 .קידנעטש ןברַאטש רעדניק

 רע טכירקרַאּפ םערָאװ ַא יו ןּוא

 ןטכיל טוט לטכיל סָאד גנַאליוװ
 . .. ןטכיררַאפ צלַא ךָאנ ןעמ ןַאק
 ,רע טכיררַאפ טָא ןוא רע טמוק טָא
 !רעטכיר רענעגייא ןייז ,שטנעמ רעד

 -- לטכיל סָאד םעצולּפ ְךיִז טשעל'ס רָאנ
 רע טכירקרַאֿפ םערָאװ ַא יו ןוא
 ,רעטכידעג תוכשח-רבק ןיא
 .רעטכירבעג רעד דלעה רעד ,שטנעמ רעד
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 זָאלב ַא טיג טניוו-טיוט ןעוו

 -- עלַא רימ
 ,ןוז ןיא זָאלג ךעלברעש ,ןשטנעמ ,רענייטש

 -- רעמייב ןוא עק ,סעקשוֿפ-ןוװרעסנַאק

 .טסקעט ַא וצ סעיצַארטסוליא ןענייז

 .ןבָאה טשינ זדנוא ןעמ ףרַאד ואוו-ץעגרע
 -- ןײלַא טסקעט םעד ןעמ טנעייל טרָאד
 .רעטעלב עטקלעװרַאּפ יוװ ןלַאּפ רעדליב יד

 זָארג ןפיט ןיא זָאלב ַא טיג טניוו-טיוט ןעוו

 ,רעדליב עלַא ברעמ ןופ ּפָארַא-טמיור ןוא

 -- טלעטשעגפיוא ןבָאה סנקלָאװ סָאװ
 .ןרעטש טנעייל ןוא טכַאנ טמוק
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 ןבילבעג טשינרָאג זיא רעמ

 -- ןרעטש ןקידלַאוװג ס'למיה סעד ףיוא

 :עגנַאל ןוא עטיור ןשטיינק רַאֿפ ַא

 ,ןעגנַאגרַאֿפ טשרע סָאװ ,גָאט םעד רעביא
 ,לייטרוא ןַא

 עכילטעג ןיא

 עכעלטע תורוש עקידנענערב

 .ןבירשרַאפ ברַאה

 .ןבילבעג טשינרָאג זיא רעמ

 ,ןביילב טשינרָאג טעוו רעמ
 ,בייל קידנדייל

 .ןבייל וצ ןרעהֿפיוא טסעוו וד ןעוו

 ל'תמ ַא

 .ןײרַא טָאטש רעדמערפ ַא ןיא העיסנ ַא זיא טיוט רעד

 .רָאפעג סיוא ןוא -- ןָא ןעמ טמוק ןעניגַאב

 ,רָאפ טמוק רערָאפ ן'טימ סָאװ

 ,טרָאד גנואוט ןייז ןיא ךיז טדנעוו

 .טרָאפ רע ןענַאוװ ןופ ,טָאטש רעד ןיא

 ,ןעמולב טימ טרַאוװעגּפָא טרעוו רענייא
 .ןעיירעשוק טימ זדלַאה ןייז ףיוא טלַאֿפ עמ

 ,ןעיירד ןיא ןגיובעג ,רעטייווצ ַא

 ,ל'תמ ןקָארשרעד ןיילק ַא ,גוצ ןופ סױרַא טכירק
 םלענ טרעוו ןוא

 .לסעג רעטצניפ ַא ןיא

 לסילש רעד

 תומולח ס'טכַאנ ןייד

 .תוגשה סי'גָאט ןייד ןענייז

 .זיא גָאט ןייד יו זיא טכַאנ ןייד

 לטיױט םוצ לסילש רעד טקעטש ואוו

 .ץ'תעל-תעמ ענייד ןיא טקעטש רע
 -- טבעלעג טסָאה וד יו
 .ן'ת מ וטסעו ױזַא

84 
 דא.

 ,ןסעלסעמ :ןעייל --- ן'תעל-תעמ ;ןסעמ :ןעייל --- ן'תמ



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןו ה א || 212

 ,סטלַא וד ןרַאה

 ,דימש רעטלַא וד

 !צלַא ךָאנ וטסּפַאלק סָאוװ

 .דימ ןיב'כ

 ,יורג ריִמ זיא ּפַאק רעד
 ,ןסקַאוו-לעג -- סינֿפ סָאד
 רעזערג ןליוו ןירג ןוא

 .ןסקַאו רימ רעביא

 ,סטלַא וד צרַאה

 !דימש רעטלַא וד

 ןאלַא ךָאנ וטסּפַאלק סָאוװ

 .דימ ןיב'כ

 ןגייווש טעוו רעמַאה ןייד

 -- רעליטש טייקנירג ןיא

 לגיופ א זיולב טעוו'ס

 .רעלירט ַא ןבעג

 -- ,רבק'ס טָאה ןריט ןוא
 ןריפ ךימ ןלעוו

 ןעלמיה יד וצ ,ףױרַא

 .ןריט יד ,החונמ ןופ

 ,סטלַא וד צרַאה
 ןאלַא וטסרעמַאה סָאװ
 ,דימש רעטלַא
 .דימ ןיב'כ

 דנַאלטיױט

 !ריט עטצעל יד ןענעפע ךיא לָאז
 .טכרַאֿפ בָאה'כ
 ריא רעטניה
 טכרַאש
 םיוב רענעלַאטשירק רעד

 .לגייפ עקידנפַאלש טרעדנוה יד טימ

 ןריט יד ןענעפע ךיא לָאז
 ,טירט יד ןייז ןזומ טכייל רָאג



 ו
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 ןייז-ןעגנַאגעג ןזומ
 ,טייז ַא ןָא
 ןייז-ןטּפָאהעג
 .דייז ןוא זָארג ןופ

 :ריט עטצעל יד ןענעפע
 !טייצ רעד רַאפ ןפע'כ זַא ,יוװ ןוא
 :ריּפש ךיא
 -- ריט יד טייצ רעד רַאֿפ ךיא ןפע
 .ןקעוו לגייפ יד ךיא לעוו

 ןקערשרעד ייז לעוו'כ
 .קעוַא ןרעטַאלפ ייז ןוא
 -- לעווש רעד ףיוא

 קעּפעג קיצומש ףיוא יו
 -- הנקז עקידנעלמערד ַא
 עניילק ַא ןוא עטלַא ןַא ןציז טעוו
 ,קערש יד
 ריא סויַא ןכירק ןלעוו'ס ןוא
 ריפ ןקע-טלעוו עטסופ

 ...ריפ עלַא ףיוא

 ...ןריט יד ןענעפע ךיא לָאז

 .,.ךיא ברַאטש ןוא

 -- ךיא ברַאטש ןוא

 !ןכיירגרעד הלעמ-לש ןיד-תיב םוצ ךיא-לעוו יו
 ,טכירעג ןייק טשינ ןוא ןייד ןייק טעוו ןייז טשינ
 ,ןגנַאל ַא ךרוד גנַאג ַא ךרוד ןייג ַא סעּפע רָאנ
 .טכידעג ןעיינ א סעפע ןופ בײהנָא ןַא

 -- ךיא ברַאטש ןוא
 .רימ רכש ןייק ןעמ טיג טשינ ןוא ףָארטש ןייק ןעמ טיג טשינ
 ,טלַאּפש ןייק טשינ לָאמוצ ,רעיוט ןייק ,טשינ ריט ןייק
 ,רימ רַאפ יא ,רעטניה יא ס'לוק-תב רעטנזיוט רָאנ
 .דלַאוו רעטרעטנַָאלּפרַאפ רעיינ ַא סעּפע ןוא

 -- ךיא ברַאטש ןוא
 ןטלַאטשעג עדמערפ ןופ תונחמ ךיא ןגעגַאב
 טלַאטשעג וצ טלַאטשעג ןופ םורַא-רעדנַאװ ןוא
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 ןןטלַאהַאב ןבעל ןיימ ןבָאה ייז ואוו ,גערפ ןוא
 -- !טלַאה :טגָאז ןוא טלַאטשעג ַא טמוק סע ןענַאוו זיב

 .ךיא ברַאטש טלמעד
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 ייז ןפיול זייוונענַאילימ

 .ןפיול ,ייז ןפיול זייוונענָאילימ

 ,ןייא געוו ןוא סיוא געוו ןפיול ייֵז

 עגר ַא ףיוא ּפָא טשינ ייז טלעטש'ס ןוא
 .ןייֿפ ענעגייא טשינ ,עדמערפ טשינ

 .ייז ןפיול זייונענַָאילימ

 ,ןלַאפ סָאו ,ענעי ףיוא ןטערט ייֵז
 זיב ,ייז ןפיול קידנטערט ןוא
 ןגיל ייז ןוא ןיילַא ןלַאפ ייז

 .סיפ יד רעטנוא ענעטָארטעצ
 .ייז ןגיל ענעטַָארטעצ

 ,ןברַאטש ןופ ךאלמ רעד סָאד טעז ןוא

 .טֿפַאג ןוא -- ןעלגילפ יד רע טגיילרַאֿפ

 .טשינרָאג זיא רע .קירוצ ךיז טיצ רע

 .טפַאה ןָא ןטָאש רעטעקַאנ ַא

 .דניקשטנעמ סָאד רַאנ ,רע טשינ זיא טיוט רעד

 דניק ַא ןופ טריפעג ,רעדנילב

 רעליּפש ןטלַא ןדנילב םעד
 .דלָאג ןיא טייג טנוװָא רעד .םייהַא דניק ַא טריפ
 דניק םוצ טקניוו ברעמ ןופ
 .דלָארט ןטיור ַא טימ רעקידיהחמשב ַא ןקלָאװ ַא

 !רע ליוו סָאוװ -- טניוו-טנווַא רעד

 ןוָאר ןיא טרָאד רעזערג ןשיווצ רע טדער סָאוװ

 ,ןקלָאוװ ןכעליירפ םעד טעז דניק'ס

 -- רעליּפש רעד טרעה'ס ןוא

 .ףוס םעד
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 ריט ןיא רענייז ּפָאק רעד

 :ָאיַא ,טיוט ןופ טדער ריא :טגָאזעג טָאה יז

 ן'תעל-תעמ ליפ ערעווש ןענייז סע .טרעה ָאט

 ,ןסעזעג ןיב ךיא .טיוט ןייז ךָאנ רעבירַא

 ,ַארויב ןיא לדנישַאמ ןיימ ףיוא טּפַאלקעג

 ,ריּפַאֿפ קיטש ַא טייזַאב לענש רעטרעוו טימ

 -- ריט רעד ןיא ןוא .ריט יד ְךיִז טנפע'ס טשרע

 .ָאטשינ ?זיא ואוו ףוג רעד .רענייז ּפָאק רעד

 .ןיילק יױזַא ,זָאלפליה ױזַא -- זיולב ּפָאק ַא

 .ןײלַא רימ רעסיוא טשינ טעז רענייק ןוא

 ריר ַא ןָא ,רעטרעוו ןָא

 ריט רעד ןופ ללח ןיא ּפַאק רעד טגנעה

 .יִשַאמ ןיימ ףיוא ,טנעה עניימ ףיוא טקוק ןוא

 ךַאז ַא סעּֿפע טנַאמרעד ךיז רע טָאה יצ

 !ךַארּפש םיא טלעפ'ס רַאנ ,רימ ןגָאז סע ליוו ןוא

 !ןיהואוו ...םיא טימ ייג לָאז ךיא ,רע ליוו רשפא ןוא

 ןפע ךיא .ךימ טרעטנימ עמ .קעוװַא לַאפ ךיא

 .ריט יד וצ טכַאמ :סױרַא ץכערק ןוא גיוא ןַא

 ,ןפערט ךָאד ןָאק'ס רָאנ .טוג ,ונ .טכַאמעגוצ זיא'ס :ןעמ טגָאז

 ,ןפע ןַא ןַאט ךיז שטנעמ ַא ןיא לָאז ריט ַא

 רימ טימ טָאה'ס -- -- -- .ןכַאמרַאפ טשינ ךיז רעמ ןוא

 ןפַא קיבייא זיא רימ ןיא .ןפָארטעג עקַאט ױזַא

 .ריא ןיא -- רענייז ּפַאק רעד ,ּפָאק רעד ןוא ,ריט ַא

 גנוצ רעייז זיא םוטש

 .ּפ (קעינַאמ) השמ ןופ קנעדנָא סוצ

 ןויער ןיימ ןיא םיא גָארט ךיא

 ,יַאמ ןיא גָאט ןטייוו ַא יו
 .ןעיַאמ ןופ טלעוו-רענעי רעד ףיוא טבעל סָאװ
 .יײברַאֿפ רע זיא רָאי ןצעביז וצ

 ,רָאי ןצעביז וצ רע זיא קעוװַא
 .רָאי ןצעביז

 !וןבילבעג םיא ךָאנ זיא סָאװ
 ,רַאּפ ַא ןטפעה
 .ןבירשרַאֿפ שיטָאַאכ

 .רָאג סָאד
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 .ןלַאנגיס עכעלדנעטשרוַאפמוא -- ןצַאז
 ,ןסיוו ןָאק רעוו
 ןבָאה ייז ןעמעוו
 !ןןסירג ןושל:םוטש ףיוא טזָאלעג

 ןעייל ןכַארּפש .ןעמ טרעה זדנוא

 ןכַאמ רימ ןוא -- זדנוא טרָאוװו רעייז

 .ןעיירעדליב ,ןעיירעגנַאלק

 .ןויער ןיימ אץוח ַא טשינ רענייק ןעק סיא

 .גנוצ רעייז זיא םוטש -- ןטעַאֿפ ע'תמא יד

 גנוי ןברַאטש ייז

 .ןעיירב ,סע קינרע טרעוו יד ,זדנוא ןזָאל ןוא

 טָאטש-והות

 ,ןסַאג עקידשטשוטמ-קידרעמעד רעביא עשזדנָאלב ךיא
 :גערפ ןוא -- רעייגייברַאֿפ ּפָא לעטש

 -- געוו םעד ןזייוונָא רשפא רימ טנַָאק ריא

 ןענַאוו ןופ
 ןענַאלּפָארעַא ּפָא ךייא ייב ןעילפ
 !קרָאי-וינ ןייק

 .ןסַאּפש וצ ףיוא רעה :רעיײגיײברַאפ ַא טגָאז

 ןענַאלּפָארעַא ןייק ָאד ָאטשינ

 .ןעמָארדָארעַא ןייק
 .ןעמָאנ ןייק טשינ וליפא טָאטש יד טָאה סע

 :רעטייווצ ַא טגָאז

 !קרָאיוינ טסייה סָאװ טָאטש ַא ַאד ןעד זיא'ס

 1 .רעטיירדעצ ַא טסיב

 -- ןענַארַאפ ַאזַא טָאטש ַא ָאי זיא סע :רעטירד ַא טכַאמ
 - -- יִז טרעק ןטלעוו ,ארבס ַא ,ןוא
 ,ןענַאד ןופ טשינ ןעמ טמוק וצניהַא רָאנ
 .וצרעהַא ןָא ןעמ טמוק ןטרַאד ןופ שטָאכ

 גנואילפ-קירוצ ַא רַאפ קרָאי-וינ ןיא רעבָא ךָאד בָאה'כ --
 .טלָאצַאב

 ?טפיוקעג וטסָאה סָאוו רָאנ ...טלָאצַאב ...מה --

 .טלָאטש םינֿפ ןייז
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 .טפיולטנַא צלַא .ןדניוושרַאפ רעייגייברַאֿפ יד
 .הזיחא ןָא ןוא םוטש עשזדנָאלב ךיא .טכַאנ טרעוו'ס

 .עזילַאװ יד ןוא ךיא ןוא טכַאנ זיולב

 ןעגנַאגעגמייה ַצ ךיא ןיב גָאטרַאֿפ

 ןעגנַאגעגמײהַא ךיא ןיב גָאטרַאפ
 ,הפיסא ןַא ןופ דימ
 .הפיסא ןַא סעּפע
 ןעגנַאהעגּפָארַא ןענייז םוטש
 .עפיט ןעלמיהיינוי

 לקניוו ןיא עז ןוא ייג'כ
 .ןגיל עטיוט ַא צַאק ַא
 -- עקידעבעל ַא ,צַאק ַא ךָאנ
 .ןגיױושטנַא קידילבא
 .ןגיה-טשינ םעד ןופ דוס

 ןקעוופיוא טוואורּפ ,טבעל סָאװ ,יד
 ןעלּפַאצ סע ןוא -- עטיוט יד
 ןעלּפַא עריא ןיא רעווש

 .שינעטכַארטרַאֿפ ןופ ךעלמעלפ

 טצנַאלגעגּפָארַא ןבָאה םוטש
 .עפיט ןעלמיהיינוי
 ,יוזַא טשיורעג וטסָאה סָאװ
 ןהפיסא עשירַאנ
 .עפיט ןעלמיה ריא ,ָא

1042 

 טלייצרעד טָאה שטנעמ ַא
 טלייצרעד רימ שטנעמ רעמַאזנייא ןַא טָאה'ס
 :(רעמיש רעלוד א טעשזדנָאלבעג טָאה גיוא ןייז ןיא)
 טכַאנייב טרעקעגמוא ךימ בָאה ךיא
 -.רעמיצ ןטרילבעמ ןיימ ןיא םייהַא
 טכיל סָאד טיירדעגפיוא בָאה'כ רָאנ יו

 .(עפייסא טשינ) עפיסַא :ןעייל --- הפיסא
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 דש ַא יו ױזַא רושטש רעסיורג ַא טָאה
 -- טעב ן'רעביא ןָאטעג גנורּפש א צץעגרע ןופ
 קערש יד טָאה'ס .ערָאנ ַא ןיא צַאב ןוא
 .קעווא רימ ןופ טלַאוװעג טשינ רעמ
 ליד ןקיבױטש ן'פיוא ןעזרעד בָאה'כ זַא
 רעכירק ןקידרעייפ ןקיכייב ַא

 ליטש-ךעלרעייפ ןכָארקעג זיא רע)
 ,(רעכיז ךעלמייהמוא ,רעכיז ױזַא ןוא
 ןלעטש ןסייהעג קערש יד רימ טָאה

 ןעוו רעדייא ןוא -- םיא ףיוא סופ ןיימ

 ,רעכירק רעליטש רעד ,ןגעלעג רע זיא
 ,ןלעה ןייז ןשָאלרַאפ בָאה'כ .ריר ַא ןָא

 .ןערב םענעדלָאג ןייז

 רעכיג סָאװ סױרַא ןוא טיירדרַאפ טכיל'ס בָאה'כ
 -- טקעזניא ןַא ןופ ןיק רעד -- בוטש ןופ
 טקערטשעג רימ רַאפ טכַאנ יד ךיז טָאה'ס ןוא
 -- דונ ןופ דנַאל'ס ןעיניק רַאפ יו
 טיוט רעד ןעמוקעגנגעקַא רימ זיא'ס ןוא
 .רוה רע'רוכש רעטלַא ןַא ןופ טלַאטשעג ןיא

 רעטצניפ רעד ןיא םתסמ טָאה ,בוטש ןיא ,טרָאד ןוא

 .רושטש רעד טצנַאטעג

 גָאט ַא ףיוא םיכאלמ

 (ןץיקסוװַאלושז ישזעי טיול טעברַאעגרעביא)

 --ןענובַאט עקידנַארב--סעילַאװכ יד .רונ-יד רהנ טכַאק ךיוה

 .ןטעה-טעה יד וצ טייוו ןגָאי ןוא םיוש ןטיור טימ ןצעז
 ןטעלג ןקידנעור םעד ךייט םעד טוט רָאנ גָאטרַאּפ
 ,ןענופשעג-קידרעטיצ ןוא ןיד ,לּפענ רעזיור-לקנוט ַא
 -- לֿפענירעטיצ רעד טּפעוועגסיוא טרעווװ'ס ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 ןעמ ןַאק
 .ןרוּפרוּפ ןיא טלקיוועג ,ענעריובעג שירפ םיכאלמ ןעז

 ןוא רונ-יד ךייט ץרעביא ייז ןעגנעה ןצנַאג ַא גָאט ַא

 ןופ לַאש םעד טימ ןסָאגעגפיונוצ גנַאזעג-ביול רעייז טרעוו'ס

 .ןעמָארטש

 רעביא צנַאט ַא ךייט-רעייפ רעד ייז טיִג -- טייגרַאפ גָאט רעד

 ןוא ּפעק יד
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 ןפעלש צץכעלייוורעטניה ןופ לָאמַאפיוא ייֵז טמענ

 טעב ינק יד ףיוא ךאלמ ַא .ןייוועג ,יירשעג ...םוהת םוצ

 גרַאב ךַָאנ גָאט ןייא ,גָאט ןייא שטָאכ,, :למיה ןטייוו םייב
 "!זדנוא

 ,סנגרָאמוצ ןעמוקפיוא ןלעוו עיינ םיכאלמ ...טסיזמוא
 .דוביאל ,ייז יוװ ,ןייג ןוא -- גָאט ַא ןעגניזּפָא

 היוול עזעידנַארג א

 טכַאמעג רע טָאה ךָאװ ךָאנ ךָאװ ןוא
 .ןטעקנַאב ,ךיז רַאפ ןטעקנַאב
 ביול ןופ םירקש יד רע טָאה ןסערפעג
 .ןטעז ךיז טנַאקעג טשינ ןוא

 דנַאנַאכָאנ ןוא דנַאנַאכָאנ ןוא

 ,ןעייליבוי ךיז טכַאמעג

 :טגָאזעג ןוא טיוט רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב

 .ןעייג רימ ,עקרעדורב

 :יאנת ַא טלעטשעג טיוט םעד רע טָאה
 .היוול עזעידנַארג ַא
 ,טַאהעג היוול-ןזיר ַא רע טָאה
 ,עייאדכ ַא -- שוריפב

 טלעוו רענעי ףיוא ןעמוקעג רע זיא ןוא

 !היחמ ַא :טניישעג רע טָאה

 -- טַאהעג היוול עזעידנַארג אזא

 .היוול ַא לָאמנייא ןיוש

 ,סטייווצ ַא ןבעל ַא ןבעל רע זומ טציא
 .(יא יינ ןוא שרעדנַא סָאװ ,סעּפע
 טקנעב רע :ןברַאטש סָאד טעבוילָאֿפ םיא טָאה'ס רָאנ
 .תויוול עזעידנַארג ךָאנ

 .דעביאעל :ןעייל --- דוביאל
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 רעדיל-גנַאגרעביא (ב

 טיוט ץטימ דייר

 יוג רעמָאל ַא ,טיוט רעד ןיירַא טקניה

 ,יורטש סעסנַאוװ ןוא רעסַאוװ ןגיוא טימ

 ַָארק עסַאנ ַא יוװ צנַאלג ַא צרַאוװש טיג

 :ױזַא טגָאז ןוא ןושל ןַא טדער ןוא

 .ָאטשינ זיא ןבעל ןייק ?טסבעל וד --
 .רָאװ זיא טיוט זיולב .רָאוו ןיב ךיא זיולב
 .ָאטשינ וטסיב -- ָאד ןיב ךי א ביוא
 .רָאלק וטסעז סָאד -- ָאד ןיב ךיא ןוא

 ,רַאד זיא סנָאװ ןייז :וצ ךימ ךיא קוק
 ,טנעה יד -- זיימ עסַאנ עטיוט ייווצ
 ,רעצ רעד םיא ןופ טעילַאוװכ קידרעטיצ ןוא

 ,טנעוו ףיוא ןפרַאװ ןליונק-ךיור סָאװ ,סנטָאש יו
 רַאשרַאֿפ ,םענ שטָאכ -- ןצנַאגניא רע ןוא

 .הלבנ ַא יו דמַאז ןיא

 ,ָאד טסיב ו ד זַא ,ךָאד-המ :ךיא גָאז
 ,רַאמשָאק ,רַאמשָאק ,וד וליפא
 -- ,ילכ עטּפַאלקעצ ,וד וליפא

 ,ןייז יאדווא ןבעל ךָאד זומ
 .אלימב ןייז ןבעל ךָאד זומ

 ...ןעייג סנקלָאוװ ואוו ןיהַא ייג ךיא

 ,ןעייג סנקלָאװ ואוו ,ןיהַא ייג ךיא
 ,טניוו רעד טייג'ס ואוו ,ןיהַא ייג ךיא
 ןעייגרַאפ געט ואוו ,ןיהַא ייג ךיא

 .טניררַאֿפ סָארטשירעסַאװ רעד ואוו ןוא

 ,ןעיינש עטקנַאלבעגּפָא וצ ייג ךיא
 ,דלַאוו ןטפרָאטרַאפ-גנַאל וצ ייג ךיא
 ,ןעיירשעג ענערָאוװעג-ףָאלש וצ
 .טלַאטשעג רענערָאוװעג-טלעוו וצ

 ,ןיפוס ןָא ןבײהנָא וצ ייג ךיא
 םיוצרַאפ ןוא לעטשּפָא ןָא ייג ךיא
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 רעד

 ,ןפָאטש יד ןופ לזדניא ןטצעל םוצ

 .םיוק:סיוק ןטסקימיוק ןופ ץרַאה םוצ

 ,רקיע ןטשרע ןופ לעווש םוצ ייג ךיא
 ;סיו א ךיז טפור סָאװ ,ןיי א םוצ ייג ךיא
 ,רעקירוצ צלַא ןוא ןוא קירוצ ייג ךיא
 .סיוארָאפ יו רעסיוארָאֿפ ייג ךיא

 ,ןעָאנד יד ןופ תמא םוצ ייג ךיא
 ,ײלרעלַא ןסיורג ןופ ייג ךיא
 ץהעש עניימ ןופ העש עדעי ןוא
 .ייג ךיא זַא ,גָאזנָא ןַא רָאנ זיא

 1939 ,יַאמ

 הנותח רעד ףיוא תומה-ךאלמ םעד טעזרעד ןחדב

 .ןייוו טשינ ,ל'תומה-ךאלמ

 זןײלַא רענייא לקניוו ןיא וטסייטש סָאװ
 ,רענייא ָאד ןיב ,ןחדב רעד ,ךיא
 .רענייוו רעניילק וד ,ןענייוו ךיד טרעה סָאװ
 -- ןכַארבעצ סוכ םעד טָאה ןעמ יו דלַאב
 ןכָארקרַאפ טרָאד לקניוו ןיא וטסיב
 ,םינּפ סָאד טלעטשרַאפ לגילפ יד טימ ןוא
 םינתוחמ יד ןענייווַאב ןעמונעג
 ,לטיג ענייש יד ,הלכ יד ןוא

 ,לטיק ןסייוו ןיא ןתח םעד ןוא
 ,סַאב םעד ןוא ,לטענרַאלק סָאד ןוא
 .סַאּפש םעד טכַאמ סָאװ ,ןחדב םעד ,ךימ ןוא

 .ןייוו טשינ ,ליכאלמ ,ל'כאלמ

 ןןײלַא רענייא לקניוו ןיא וטסייטש סָאװ
 -- םירפא יל ריקי ןבה

 .םייחל ךַאמ ןוא םלוע םוצ ייג
 ,ךאלמ רענשזַאװ ַא טסיב :טניימעג בָאה ךיא
 .חלג רעטלַא ןַא יוו זייב ןוא סיורג

 טסָארֿפ ןוא ןיילק ױזַא טסיב וד טשרע
 .טסָארפ ן'פיוא עלעגייפ ַא יו סיוא טסעז ןוא

 ,טשינרָאג לטייא ,םילבה-לבה
 ,טשינ רַאּפ ןייק זיא לרָאֿפ םוש ןייק
 ,רעטירד ַא סיוא טסקַאװ ייווצ ןופ רעבָא
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 .רע טילב -- ןענַאיװרַאפ ייווצ יד זַא ןוא
 !ןיימ ןיימ טסּפַאכ וד !רעטפיּפ --- רטפנ
 .ןייוו טשינ ,ל'תומה-ךאלמ

 ןשיק סָאד ףרַאד טיוט רעד

 -- !ןשיק סָאד ףרַאד ךיא !ףיוא ייטש ,יעה

 -- .טרַאה ןוא קיד'קזוח רעוו טדער

 טייצ:ףָאלש ןייד ןיוש רעבירַא זיא'ס

 .טרַאוװ ןלעב רעיינ ַא ןוא

 :רעכערפ ,רעכעה אלַא לוק סָאד טרעוו'ס
 !טיוט רעד ןיב ךיא !ּפָארַא ךירק
 ןדיינש ריד ּפָאק םעד לָאז ךיא ,טסליוו
 !טיורק לטּפייה ַא טדיינש ןעמ יוװ

 ,רעטנורַא טכירק ןוא שטנעמ רעד טצכערק

 סטנַאקַאב-טשינ ַא דנַאל ַא :טעז

 קיגָאטרַאפ ןיירַא ביוש ןיא טקוק

 .צנַאלג םענירג ןדמערפ ַא טימ

 עכיילב ַא םיא וצ ריט יד טקניוו

 .טנירג עיינ סָאד דנַאל סָאד ןוא

 ןיוש טגיל -- רע טעז -- ןשיק ןייז ףיוא

 .דניק ַא ןופ לּפעק עלעה'ס

 טכיילפיוא

 ,רעיורג ַא זיא גָאט רעד

 .שַא ןופ קילבנָא םעד טָאה רע

 -- רעמייב עקידייל יד

 רעיורט ןיימ זיא ייז ןיא

 ,שנ-רב ןטרַאנעגּפָא ןַא ןופ

 ,זָאלב ןייא טימ קעװַא זיא טלעוו ןייז סָאװ

 ןטרַאוװ ןיימ זיא ייז ןיא ןוא

 ןטרַאגעג ,ןטייוו ַא ףיוא

 .סָאוו סייוו רעוו

 ,סעמעכס עצרַאווש -- ןעייטש ייז

 ,גנערטש

 .תמא רעד יוװ טעקַאנ

 למיה צענעּפ ַא

 למער סענטומ ןיא טרַאּפשרַאפ טגיל
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 .למערטש ַא ןופ
 ןטָאש ןיא זױהמרַאֿפ ַא טייטש ןגיובעג
 .למערד ַא ןופ

 ןטַארד יד ןופ -- זיא דימ
 ייגעג עשיפַארגעלעט סָאד
 .םיחטש עטיוט ןופ סנּפָאקוצ

 :םיכאלמ ןופ רעטנורַא-ילפ ַא -- לָאמ ַא טימ ןוא
 .יינש רעטשרע רעד ףיוא טכייל'ס

 .טיוה עקנַאלב ַא דרע יד טגירק'ס

 ,םיא-ךָאנ ךיוא יױזַא ןטכיילפיוא רימ טעוו

 .ןטיױוט ןיימ ךָאנ

 ןייגנפָאלש

 ,טּפַאכעג סמערַא יד ןיא דניק סָאד טָאה עמַאמ יד ןוא
 .לטעב םוצ ןגָארטעג סע דלַאוװגב
 ,לטניה סעד יטסַָאר טימ טלָאוועג ןליּפש ךָאנ טָאה דניק'ס
 :ןטעבעג ךיז טָאה'ס .לצעק םעד יטנָאמ טימ
 . . .זילפ ,ילול ַאנ . . . זילּפ ,ילול ָאנ
 .טעבעג ליפיווַא טרעטיצעג טָאה זילּפ סעד ןיא ןוא

 .טעב ןיא טגיילעג דניק סָאד טָאה עמַאמ יד רעבָא
 טוואורּפעג ןעמעננָא ךיז עדייז רעד טָאה טסיזומוא
 ,טֿפול רעד ףיוא ןייז ךָאנ לסיבַא סע לָאז .דניק ן'רַאפ

 .לצעק ןוא לטניה טימ ןליּפש ךָאנ לסיבַא

 ןצעז ךיז טוט ןוז יד ןעוו .טסיזמוא
 .ןייגנפַָאלש רעדניק ןזומ

 טכַאנרַאפ-רעמוז םעניא .טפָאלש דניק'ס .ליטש
 עטזָאלרַאפ ןבילבעג ןענייז
 .יטסָאר ןוא יטנַאמ
 .ןרעטש עטשרע יד וצ סױרַא טייג עדייז רעד
 .טעבעג ןייק ןפלעה טשינ טעוו'ס :סייוו רע
 .טעב ַא טרַאוו'ס .ןגָארטקעװַא סיא ךיוא טעוו'מ
 .ןייגנפָאלש ןזומ סעדייז
 ןרעה ייז ןופ ליוו רע ?ןרעטש יד וצ רע טקוק סָאוו
 .סנגרָאברַאֿפ ַא טרָאװ ַא
 ,ןרעה רע ליוו גָאזנָא ןַא

 -- סמערָא עשעמַאמ סיא ןלעוו ןגָארטקעװַא זַא
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 רע טעוו ןייטשפיוא זַא ןוא
 .סנגרָאמוצ

 ןגער רענרעזעלג

 .ןרָאּפעג ואוו צעגרע ןופ ןיב'כ
 .טנעה עקידייל טימ גוצ ןופ ּפָארַא ןיב

 !ןענַאדַָאמעשט יד ןעמוקעגניהַא ןענייז ואוו
 .טריפעג טינץעגרע ןיא טָאה סָאװ סַאג ַא רעביא ןעגנַאגעג ןיב'כ
 | .ןענַאד זיב -- ןאכ דע ןופ סַאג ַא

 .טכַאנרַאפ קפס ,גָאטרַאֿפ קפס
 .ןגער רענרעזעלג ַַא טרעווילגעג טָאה טפול רעד ןיא
 רעליימ ענעפָא טימ ןענייז רעדניק עניילק

 .עקנירעטַאק ַא םורַא ןענַאטשעג
 םינּפ סקינעקנירעטַאק ןטלַא םעד
 .סױרַא ןגער סענרעזעלג ןופ טקוקעג טָאה
 ןעגנַאלק ערָאלקמוא ןעמוקַאבסױרַא טָאה'ס
 .עקנילפ-טינ יד טנַאה ןייז

 .ןעגנַאהעג ןענייז ןעגנַאלק יד
 טנירגעג טָאה לטסעקליּפש ן'פיוא
 .רעדנילב ַא ןעוועג זיא רע .ייגוּפָאֿפ ַא

 ,ךעלטנעה עקיברימ יד ייב ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק יד
 .טצנַאטעג
 ןגער רעד יו
 .רעדניק יד ןופ צנַאט רעד טרעווילגעג קיטכיזכרוד טָאה

 .יורפ ַא ןסעזעג זיא קענַאג ַא ףיוא

 .רעטיײשרַאֿפ ַא ייס ,רעשימַאמ ַא ייס -- קילבנַא ריא

 .רימ וצ סמערָא יד טײרּפשעג טָאה יִז

 :טגָאזעג טָאה יִז

 .רעטייוו ןייג טינ טסנַאק וד .סיוש ןיימ ןיא ציִז

 ןיימ !בייוו ןיימ ןעוועג יז זיא .סיוש ריא ןיא ןסעזעג ןיב'כ

 | !עמַאמ

 .ןרענעלק ןעמונעג ךימ בָאה'כ

 .רעדנימ צלַא ןרָאוועג ןיב'כ

 ,ךעטשיט ַא ןופ לקערב ַא יוו ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ךימ טָאה יז
 .רעדניק יד וצ ייג טציא .גונעג :טגָאזעג

 .סַאג רעטצעל רעד ףיוא דניק ַא ןרָאוװעג ןיב'כ ןוא
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 (*םלוע-תיב ַא ףיוא

 ןליֿפש ךיז ןעזעג ךיא בָאה ךעלרעטַאלפ יירד

 רעטנוא ןופ יוװ .הבצמ א רעביא טכילנוז ןיא

 רעדניק יווװ .סױרַא ייז ןענייז רבק סעד

 ןליק םעד טכיל ןיא טפיטשעג ייז ןבָאה

 רעטנומ ןוא גנירג-לטניוו .רעמוז ףוס ןופ

 רעד-ןיא זיב ,ערעדנַא סָאד םורַא סנייא ךיז טיירדעג

 עסייוו סָאד לגניליירד'ס זיא טייוו רעקידנעלכיימש
 ,השעמ תעשב ןעמוקעגרַאפ זיא רימ .ןדנואוושרַאפ

 .רעוו יירשעג ַא ןזָאלעגסױרַא טלָאוװ'ס יו
 ?רבק רעד ייז ןגירשעגכָאנ סָאד טָאה

 רעדיל-גנַאגרַאֿפמוא (ג

 רעטסעווש רעד ןופ טיוט ן'פיוא

 םלוע-תיב רעשנעג ףיוא
 .גָאט רעקיאיינש ַא
 יז טגָארט עמ ,טגָארט עמ
 :גָארט ןטצעל א

 .רבק םוצ

 ןטיש ןוא ןטיש

 ,ייווצ יד ןעלדיר יד

 ןטיש ןוא ןּפַאלק

 :ייווצ-סנייא ,ייווצ-סנייא

 .רבוק זיא'מ

 טישרַאֿפ דרע
 ,יירשעג ס'דרע רעד
 טיש למיה רעד ןוא
 יינש טימ ,יינש טימ

 .רבק ן'פיוא

 ןטפלע ןיא ךיז טניפעג -- ךַאלרעט ַא ל9 .נ .א -- דיל סםעד ןופ טנַאירַאװ ַא (*
 .(''רעטעלב עטשימרַאפ ,,) לײטּפָא



 ןביולג ןופ רעדיל ןוא ןברוח ןופ רעדיל / ןילטייצ ןרהא 1 296

 טילב סע -- -- ןעיינש לָאז
 .םולב ַא יו טיוט רעד

 סוא ךיז ןרעק רימ

 .רעטסענ יד וצ קירוצ

 !רעטסעוװש ,ריד גנילירפ טוג

 ךַאוּפש ס'רעגייז םעד

 .ּפעיד ןיא ןזעוועג זיא'ס :טלייצרעד רענלעז ַא טָאה'ס

 .ֿפעק ןוא -- ןגיולפעג סעבמָאב ןענייז סורַא

 ,םי ןופ ןוא דנַאל ןופ ןוא טפול ןופ -- ןליוק

 -- םַאלפ םעד ןטימ ןיא ןוא ךַארק םעד ןטימ ןיא רָאנ

 זיוצנַארפ ַא ,סיוא טזייוו ,טָאה'ס !טגנילק רעגייזקעוו ַא

 ,יוה סָאד זיא טנערברַאפ .ןטכענ טלעטשעגנָא םיא

 ,טקעעג ןיוש צלַא זיא'ס ןוא ,זיוצנַארפ רעד טיוט ןוא

 :טקעוו -- רעגייזקעוו רעד רַאנ

 .ןעגנַאגרעד -- ןעגנַאגעג -- ןעגנַאגעג זיא רע

 -- טכַאנייב ןטכענ טײרדעגנָא םיא טָאה טנַאה ַא
 ןעגנַאלק ןיא רעטציא טבעלעגפיוא טָאה
 :טכַאמעג טָאה טנַאה יד סָאװ ,סָאד
 .ןעגנַאגעג -- ןעגנַאגעג -- ןעגנַאגעג זיא'ס

 ךַארק סעד ןטימ ןיא ןוא םַאלפ סעד ןטימ ןיא ןוא

 :ךַארּפש ס'רעגייז םעד ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה

 ,טונימ א טדניוושרַאפ'ס יו שטנעמ ַא טדניווװשרַאפ'ס

 ןטולב סָאד סיוא טקנירט ןוא ןוז יד טמוק'ס ןוא

 -- טוט רע סָאוװ סָאד רעבָא ,שטנעמ רעד טדניוושרַאפ'ס

 .רעטייוו טייג ,רעטייוו טייג
1482 

 ןביוא ןעמַאמ רעד ייב

 .טעב ַא ןיא ןגעלעג םישדח שטנעמ ַא זיא
 טעב סָאד זיא קידייל :עז ךיא ןוא ךיא םוק
 .טסענ ַא טסברַאה ןיא יו
 :שטנעמ רעד זיא עשז ואוו

 !:טױט זיא סָאװ רעבָא .טיוט זיא רע :ןעמ טגָאז
 .טרָאװ ַא רָאנ זיא טיוט ,שי ַא ךָאד זיא שטנעמ
 :שטנעמ רעד זיא עשז ואוו
 !טרָאפ רע זיא עשז ואוו
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 :רעלק ןיימ רימ טימ טייג .סַאג ן'פיוא ךיא ייג

 ,טעב ַא ןיא ןגעלעג םישדח שטנעמ ַא זיא

 -- רעל זיא טעב סָאד ןוא

 !ןשטנעמ רעד זיא עשז ואוו

 .ןייטש לגעוו-רעדניק ַא זיֹוה ַא רַאפ ךיא עז

 !דניק סָאד זיא עשז ואוו .קידייל לגעוו סָאד זיא

 !דניק סָאד זיא עשז ואוו

 טגנילק ,רעטצנעפ ַא ןופ ,ןביוא ןופ יו ךיא רעה
 ךיוה רעד ןיא ןביוא .דניק םעד ןופ לכ'לוק'ס
 .טסופ לגעוו סָאד זיא -- םיא עמַאמ יד טלַאה
 .דניק סָאד זיא ןביוא

 :רעלק ןיימ רימ טימ טייג'ס ןוא סַאג ן'פיוא ךיא ייג
 סיורַא טמענ ,יז טמוק -- עמַאמ ַא טלעוו יד טָאה'ס
 .זיוה ריא ןיא םיא טגנערב ןוא שטנעמ ַא טעב ןייז ןופ
 ,ךיוה רעד ןיא זיא דניק'ס לייוו ,רעל לגעוו סָאד זיא
 ךיוא זיא שטנעמ רעד לייוו ,קידייל זיא טעב סָאד ןוא
 .ךיוה רעד ןיא ץעגרע ,ןעמַאמ רעד ייב ץעגרע

 ןפסַאנק ןֹוא טיוט ןוֿפ דיל

 טקעדעגפיוא טגיל ווָאר םענירג ןיא

 .דרעפ ַא ןופ הלבנ יד

 פעק-רעמייב יד ,פעק-רעמייב יד

 .טרעלקרַאפ ךיז ןבָאה ייז
 :ּפעק-רעמייב עליטש ןטכַארט סָאװ

 ,ןיוש ןריובעג זיא גנילירפ רעד
 ,טניר ןוא ,טנירג ןוא ,טצרַאווש סע
 ,ןרעטיצ ןטיוצ-ןקלָאװ ןוא

 .טניוו טלטרעצ ןגייווצ ןוא
 !קנַאב-ןטרָאג רעד ףיוא שטנעמ רעד טכַארט סָאוװ

 ףָאלש-רעטניוו זיא טיוט רעד :טכַארט רע
 .יינספיוא צלַא ךיז טקעוו'ס ןוא
 --- ןייגוצקעװַא טלייא ןבעל סָאד
 :ליברַאפ טסייג ,טיוט ,וד ךיוא
 .ףַאלש-רעטניוו ַא רָאנ ךָאד טסיב וד

 טקעדעגפיוא טגיל ווָאר םענירג ןיא
 .דרעפ ַא ןופ הלבנ יד
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 ּפעק-רעמייב יד ,ּפעק-רעמייב יד
 .טרעלקרַאפ ךיז ןבָאה ייז

 !ּפענק-ןּפסַאנק ,ַא !טרובעג !טיוט ,ָא

 ןורָא ןיא לסָאי

 (שיקלָאֿפ)

 לסָאי ןורָא ןיא טגיל
 .רע טרעה סידּפסה ןוא
 :ןורָא ןיא רע ט'הנעט
 רעטרעוו יד רימ ןגיוט'ס

 !סרעגָאלק הרבח רעד ןופ

 !טיומש:טיוט -- טרַאד ךיא סייוו

 אכענייוועג'ס ףרַאדַאב רעוו ,,
 ?םיחבש עשלַאפ יד טימ
 !ןברָאטשעג זיא לרעב
 .םיא :ך ָאנ טשינ-זיא סע ,ןיינ

 םלוע םענעי ףיוא זיא'ס
 !דיָאמַאה-לַאח קיבייא

 ,סעגי ס ןכַאמ ךייא גיוט'ס,
 !ןגיל ןקָארב ךייא גיוט'ס
 ,םידיסח רַאֿפ טסַאּפ'ס יװ ,טמענ
 .ןוגינ ַא טיצרַאֿפ ןוא

 ןוגינ ס'ניבר םעד ,יוא
 .דאמ בוט ךָאד זיא

 !קַאוװטיל ַא ןעד ךיא ןיב
 !דגנתמ ַא רעדָא
 ,וטסייה יוװ בר ,עשז-סָאוװ
 !דיגמ ַא יו וטסגַאלק

 !ל'קעובצ ,טשינ רעמָאי
 "!ןיורק ןיימ ,טשינ רעמכַאי

 ,לסָאי ױזַא ט'הנעט
 .םיא דָאב ןיא טָאה עמ רָאנ
 -- רענייק ןע'לסָאי טשינ טרעה'ס

 !םדא-ןב ַא ןעד 'יא'ס
 ,ןגרָאמ ויב טנייה ןופ ךייר

 !ןיוש ןוא -- תמ ַא טסיב
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 רַאּפ ַא רעטרעוו

 רַאי קיצרעפ ןוא ריפ ןופ לכה-ךס רעד
 .ןדניקרַאפ ייג ךיא סָאװ ,רָאּפ ַא רעטרעוו ןענייז
 ,טיוט רעד טשינ רָאנ ,ןַארַאֿפ זיא צלַא
 .ןדניוװשרַאפ צוח ַא ,ךעלגעמ זיא צלַא ןוא
 !טָאּפסעד ס'טלעוו רעד ,לווייט רעד זיא סָאװ ןוא
 .טָאג טקיטעטשַאב סָאװ ,סָאד רָאנ זיא רע
 ,ךַאז ןייא ןכוז םירוסי עלַא ןוא
 ,ךַארֿפש ןייא ןדייר ןרערט ןוא ןרעטש
 .ךַאו עקיבייא ןַא צלַא טכַאװַאב קיביײיא ןוא

 הנותח ַא ןופ טרָאֿפ עבָאב יד
 .הנותח ַא ןופ קירוצ

 .דיוב ןיא רעטצניפ

 עבָאב יד ךיז טיג'ס

 ,.דיוה ַא למירד ןיא

 ,ןסייוו םעד לּפענ םעד

 ןייא טרעיילש סָאװ

 ,ןסייר ןיא ןעניגַאב ַא

 ןייא טשינ ךיז טיג

 ,ןסיירעצ וצ טניוו םעד

 רעדלעפ יד ףיוא סייוו
 ,דיוב ןיא רעטצניפ ןוא
 עבָאב יד ךיז טיג'ס
 .ךיוה ַא למירד ןיא
 ףַאלש םעד ךיז טָאה יז
 ;טיורטרַאפ לדניה ַא יוו
 ריא רעביא טפירט רע
 .טױטַאב ןוא טֿפנַאז יױזַא

 ,ןסייוו םעד לּפענ םעד
 ןייא טרעיילש סָאװ
 ,ןסייר ןיא ןעניגַאב ַא
 ןייא טשינ ךיז טיג
 .ןסיירעצ וצ טניוו םעד

 עבָאב יד ךיז טיג'ס
 .דיוה ַא למירד ןיא
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 ןסיוא -- הנותח יד

 ,סיוארַאפ ןעניגַאב

 .טיוט ןוא ןעניגַאב

 :ןעניגַאב רעד טגָאז
 ןעוועג זיא עבַאב יד
 ןדיומ עניילק ַא

 ,סייוו לּפענ רעד יווװ
 ןעוועג לָאמַא רָאנ
 .טיור לּפע ןַא יו

 -- ,רעדיוו ןייז שירפ טעוו

 .טיוט רעד טרעפטנע
 ןירַא ךיז טצעז רע
 דיוב ןיא ץעבָאב רעד וצ
 ןשטיינק יד טעלג ןוא

 .טיוה רעטלַא ריא ףיוא

 ןסייוו םעד לּפענ םעד
 ןסיילפוצ ףיוא טגנעה רע)
 טרַאװ םיא רעטניה ןוא
 טרַאצ טעוו (ןוז יד

 .ןסיירעצ טיוט רעד

 ךיא רעטשרמולכ

 ,ךיס ןופ ןסיורד טלעטשעגקעוװוַא ךימ בָאה ךיא

 -- ךיא ןטשרמולכ ןיימ ףיוא טקוקעג ןסיורד ןופ

 בָאה ךיא .טקיטלעװַאב תונמחר ךימ טָאה'ס ןוא

 :ֿפָאק ןשילַאכנַאלעמ:-דימ ןייז טרעױרטַאב

 ,רעטלעטשרַאפ א זיולב זיא רע -- ךיא טשינ עקַאט זיא'ס

 .רעטלע רעד ףיוא טרָאפ ןוא טנלע ױזַא טרָאפ רָאנ

 -- ןָאט-דניוװשרַאפ ַא ילפ ןקיטסַאה ַא טימ לעוו'כ זַא

 !ןָאטניהַא ךיז רעד-טָא ןויבא רעד טעוו ואוו ָאט

 .קירק סיא ןיא ןיירַא תונמחר ןופ ןיב'כ ןוא

 גירקעצ ַא םיא טימ ךימ וט ךיא זַא ,סייוו'כ רָאנ

 .ןטלעטשרַאפ םעד ,םיא וצ ןיוש קירוצ טשינ םוק ןוא

 .ןסױרַא עסיורג יד וצ סױרַא רימ ייג ךיא

 !ןסיורד ,ריד ןגרָאמ טוג

 !ןטלעוװ ,ךייא ןגרָאמ טוג
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 טכיל ןיא ּפַאק-רעדניק

 ןעוו

 רעמיצ ןיא ןיירַא טקרעמַאבמוא ןיב'כ

 טפעלּפעג ןייטש ןבילבעג ןיב ןוא

 ,לּפעק ןדנַאלב ןטזיורקעג םעד רַאֿפ

 .טפעה ַא רעביא ליטש ךיו טגיוב סָאוװ

 ,ןטכיולעג דנָאלב לּפעק סָאד טָאה סע
 -- טנערבעג טיור ערטקעלע יד טָאה'ס
 ,רעטכַארטרַאפ ַא ןטָאש ַא ,ךיא רָאנ
 .טנעוו יד ייב ךיז טרַאשעג יורג בָאה

 ךיא בָאה ןבעל ןיימ :טכַאדעג טָאה רימ
 .טסַאּפרַאֿפ ןוא ןריולרַאפ גנַאל ןיוש
 ,רעמייהעג רעקוקוצ רָאנ ןיב ךיא
 .טסַאג-וצ טמוק סָאוװ ,טסייג רָאנ ןיב ךיא

 הקיתשב ןוא ךיא םוק הבנגב
 ,םוחת ןדמערפ-ןגייא ןיא קירוצ
 -- רעמיצ ַא עז ןוא דניק ַא עז ןוא
 .םוק ךיא יו טשינ טעז רענייק ןוא

 רעטיול טָאה ,שטנעמ-רעמ-טשינ ןיוש ,רימ רַאפ
 .טשטנעמעג ךיז לּפעק עדנָאלב סָאד
 -- סע טכַארטַאב ךיא בָאה טייז רענעי ןופ
 .טשטנעבעג טייז רענעי ןופ סע ןוא

 רעדנילב רעד סױרַא טעוו'ס

 ןסעזעג גנַאלנרָאי זיא סָאוװ ,רעדנילב רעד
 ,ץתעל-תעמ עניימ ןופ טימ רעד ןיא
 -- ,ןגיה-טשינ ַא םושזעג ןטייוו ַא ןיא טכרָאהרַאפ
 ,ןסערעד טָאה ריא :געט יד וצ ןגָאז טעוו
 .ןגירק ךיז ןעמענ ןוא ןגיוא ןענעפע
 ,ףוג םעד וצ ףוס ַא -- ,ןעיירש רע טעוו -- ,ףוס ַא
 !ןגיל ןקידסבעוװניֿפש םעד
 ןוגינ ַא ןיא
 .סױרַא טעוו רע ןוא -- רעזייבעג ןייז רעבירַא טעוװ
 סיוארָאפ ןענַאּפש רע טעוו טָאג וצ
 ןגיל טעוו ףוג ןיימ ןוא ,סמערָא עקידנענערב טימ
 ,סיוא -- טזָאלעגסיוא -- טזיילעגפיוא
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 ,ןקעדַאב סנזעוועג ןיימ טעוו סָאװ ,תילט םוצ
 ןקעמש טעוו ,הציצ רע'לוסּפ רעד טימ תילט םעד
 .יומ ַא יו טיוט רעד

 עטיוט ןענייווַאב סָאװ יד וצ דיל

 ןייטש רעטצניפ ןוא ליוה טביילב -- טניוו ס'טָאג טמוק'ס ןעוו
 .רעטסנירג רעד םיוב רעד
 ארוק ןבעל סָאד טכַאנרעמוז 'ַא יו זיא'ס
 .רעטצניפ ןרעוו סע זומ טכַאנטסברַאה ַא יוװ ןוא

 ןשיווצ ןטרַאװ ַא !שינרעטצניפ זיא סָאװ רָאנ
 .טייג סָאװ גָאט ַא ןוא ןעמוקטנַא זיא סָאװ גָאט ַא
 ןשירפ ַא ףוג ַא תמ רעד טעוו ןעמוקַאב
 .דיילק ַא םיא טנַאה ַא ןיוש טיינ'ס ןוא

 ןרעטצניפ ַא רָאדירָאק ַא ןיא רע טרַאוװ ליטש
 ,טירט עיינ ףיוא ןוא תולוק עלעה ףיוא

 עטעקַאנ ַא טרַאװ סָאװ ,גייווצ ַא יו טָא
 .טיווצ ףיוא ןוא לגייפ ףיוא

 עלַא ןלעוו רימ !ןרעיורט סָאד סָאװ וצ
 .בייל סָאד ןטייב לָאמנייא טשינ
 .ןרָאי עשידרע ןגָאז -- דניווש ןוא ךיז טייב
 !ביילב ןוא -- ךיז טייב :טגָאז טיוט רעד

 סגעוואוצגירק

 ,רעטיישרַאפ רעד ,גָאט
 -- ,רעטייר רעגישַאר
 ,רע טייר סגעוואוצקירק
 .רע טייר סגעוואוצקירק

 -- רעטייש ס'ברעמ סעד

 .רע טיילבירַאֿפ קישַא

 -- ,רעטייל ,זדנוא רעטייל

 -- .רעטיירק יד ןעלמרומ

 ,רעטייל ,זדנוא רעטייל

 (י*!רעטיידענעב טיוט

 .(שידיײ-טלַא) רעטשטנעבעג (*
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 טלעוו רעד ןוֿפ ןריט יד

 ,ךַאז ַא :ןעזעג טָאה רע

 ,ןיילק ןוא שימָאק ױזַא ,םיא ףיוא ךעלנע
 ,ריר ַא ןָא טגיל

 -- טכַארטעג רע טָאה -- תוכייש ַא רַאפ סָאוװ
 ?רימ טימ סָאד טָאה

 -- ךַאז יד ןבָארגַאב קעװַא ןענייז ייז
 .ייז ךָאנ רע ןוא
 ,ךַאז יד ןעוועג דיּפסמ ןבָאה ייז
 ,ס'כַא'עג ,ט'כָא'עג
 .ןטַאשרַאפ יז ןוא

 ,טכַאלעג רע טָאה ןיירַא ךיז ןיא
 ,ןטָאש רעכַאוװ רעד

 ,סיוא-יירד ַא ןבעגעג ֿפָאק םעד
 - - טלעוו רעד ןופ ןריט יד ןעזרעד
 יי ךרוד ליטש ןוא

 .סױרַא

 סנגעזעג ַא

 ,עקניביל םירָאמזעלק

 ,עסיז ,ערעייטס
 עלעסיב ַא רימ טליֿפש
 .התימה סדוק

 ,סנגעזעג ַא טליּפש
 .ןייוועג ןָא טליֿפש רָאנ
 ,טרעמזעלקעג בָאה ךיא ךיוא
 .ןייג ךיז ךיא ביילק טציא

 םערָאוו םעד ןופ טשינ
 ,םירָאמזעלק ,ןליֿפש טוט
 !עסיז ךעלמירָאמזעלק
 ,םירבק רעביא ןוז
 -- סערָא ץפיוא דניק ַא
 ןליּפשסיוא רימ טוט סָאד
 .התימה םדוק
 זתמ ַא ויא סָאװ
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 .ךעלרעדניק ןשיווצ דניק ַא

 אוה ךורב טָאג

 .ךעלעדניוו סיא רַאפ וצ טיירג

 ,קעוַא טייג שטנעמ ַא

 ,רעֿפַא טמוק שטנעמ א

 קימס רעד יוװ ױזַא

 .רעהַא ןוא ןיהַא טייג

 קימס רעד יוװ ױזַא

 ,קירוצ ןוא ןיהַא

 ,קיזומ יוװ יױזַא

 .קיזומ יוװ ױזַא

 ,ךעלמערָא יד עשז-טבייה

 ,ךעלמירַאמזעלק ,רימ טליּפש

 !עסיז ,עקיצרַאה

 ,םירבק רעביא ןוז
 -- סערָא ן'יפיוא דניק ַא

 ןליּפשסיױוא רימ טוט ס ַאד

 .התימה סדוק

 קעטָאילביב יד

 ,קעטָאילביב ַא ןופ לַאזנעייל ןיא

 ,קעװַא ןרָאי יד ט'רט9פ סניימ ךוב ַא ואוו

 טנַאקַאב-טשינ ןוא טמעשרַאפ טייטש

 -- ,טנַאה ןיא טשינ סע טמענ רענייק ןוא

 טסַאגוצ טייהרעליטש ,טסייג ַא ,ךיא םוק

 .טסַאֿפרַאֿפ בָאהי ךיא סָאװ ןעייל ןוא

 .לַאז ןיא טשינ רענייק ךימ טקרעמַאב'ס

 .קעווַא ייג ךיא ןוא ןעייל ךיא

 .ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ רָאי טרעדנוה ךרוד טפיול

 .ןייגוצ לָאמ ןטייווצ םוצ ךיא סוק

 .קעטָאילביב יד ָאטשינ גנַאל ןיוש זיא

 .סנגרָאמוצ

 .טיוט ץיכָאנ סנגרָאמוצ ךיוא -- קיבייא טגערפ שטנעמ ַא

 רע סָאװ ענעגייא'ס ןגערפ ,רע טרעה ,ןטלעוו עלַא ןוא

 .(טיונ רעבלעז רעד ןיא ןענייז ייֵז)
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 טיוט ן'כָאנ וליפא טגערפ רע לייוו רָאנ

 -- (רעמ טשינ ןוא טכַאדּפָא ןַא רַאנ זיא טיוט)
 .רעפטנע רעד ןיילַא סָאד זיא

 םיתמה:תיחת

 .עירעטעפַאק רעניילק רעד ןיא רעגייז םעד קיליײוװגנַאל זיא'ס

 .ליטש-קיטכַאנ-רעטניוו .קידייל -- ךעלשיט יד .טעּפש טרעוו'ס

 ,עירעטעפַאק ןופ צַאק יד ןרָאוװעג זיא עמַאמ ַא

 .ליד ןטַאלג ן'פיוא לצעק ריא טימ יז טליּפש

 .ליּפש עגנוי-טלַארוא ןַא ןליּפש לצעק ןוא צַאק

 .עסיז סָאד עלעצעק סָאד ,דניק ריא צַאק יד טזלַאה'ס

 .(התימ ס'לזיימ ַא ןייז טעוו עסיז סָאד עלעצעק'ס)

 .עסירטקַא ןַא ןוא רָאיטקַא ןַא :ןיירַא ןעמוק ייווצ
 .סוא ךיז טקוק רעגייז רעד .טלַא ןענייז עדייב
 ,םורב ַא טימ ךיז טצעז רע ;ןח ןָא ךיז טלד'נח יז

 תוחור יו טציא ןעלגַאוו ,רעטַאעט סעניא ,טרָאד

 .לַאז ןצרַאוװש ַא ןיא עטיוט ןטנעמסידָאלּפַא

 (!סע ךוז ייג -- ןייז רעייז זיא סיוא) רעטרעוו ןעלמירד'ס

 .לַאזקַאו א ףיוא גוצ ןוא גוצ ןשיווצ ןרישזַאסַאּפ יוו

 .לַאב ַא ךָאנ ןעיורפ יוו ןסילוק ןצענעג'ס

 ,ןטָאש ַא טרַאּפשרַאּפ טציז עניב רעד ןופ ןטסַאק ןיא
 .דליוו-טרעביושעצ ןוא ןקָארשרעד ךיז טרעקיוה
 ,טליּפשעג טָאה צימע :ןטָאש רעד ךיז ט'שודיח'!ס
 -- דליב טימ טדײלקַאב סיא ,םערופ טימ טביײלַאב סיא
 ,ןטָארַאב ס'טכַאנ רעד ףיוא ןזָאלעג ָאד םיא ןוא

 -- לוק ַא טַאהעג טשרע ,ןעגנַאגעג טשרע טָא זיא

 ...רע ליוו ןבעל ןוא ןייג ,ןדייר ןוא ןעמעטָא

 ,לָאר עטליֿפשעגּפָא ןַא ,לָאר ַא סיוא טזייל רעוו
 ,רעליּפש סעד ןָא ,ענייא עניב רעד ףיוא ךיז טצרַאוװש סָאװ
 !רעליטש טייקיד'כשוח ןופ סעלק ןיא טמעלקעגנייא

 .ריואוועג סענעגייא סעד טיוט ןופ טרעוו ןטָאש רעד
 ,ןסיוו וצ ןָא טייקטיוט ןייז טביוה סָאװ ,טיוט רעד זיא'ס
 ,ןסירעצ ןיילַא ךיז ןיא םעד ךרוד טרעוו ןוא -- טגערפ
 ..."רוא יהי,, םוצ טייג סָאװ ,טכַאנ יד טרעוו ןוא -- טגערפ
 .ןסיוו וצ ןָא טייקטיוט ןייז טביוה סָאװ ,טיוט רעד זיא'ס
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 .ןטָאש רעד רעקיכַאוװ צלַא טרעוו עניב רעד ףיוא ןטרָאד

 ,ןטָארטעג טרָאד רעטערב ףיוא טשרע טָא זיא סָאוװ ,רעד

 ,ןטָאש ַא ןיילַא זיא ,ס'נטַאש סעד רָאיטקַא רעד

 -- ךיש עלעג ןיא ןוא גוצנא ןַא זיא ןטָאש

 .ךיז וצ רָאג רעדָא עסירטקַא רעד וצ טדער ןוא

 :רעטַאלּפ ןליטש ַא טימ רע טדער עװַאק רעד ייב
 ,רעטַאעט עשידיי'ס זיא ןריובעג לַאטש ַא ןיא ,,

 -- רַאנ ,ןצַאלַאֿפ ןיא עקירעמַא ןיא ָאד טבעלעג
 ,רעטַאמ ןגנַאל ַא ךַאנ ןברַאטש ,סע טייג ןברַאטש
 .רוד ןצנַאג ן'טימ -- סינקז-בשומ ַא ןיא

 . ..ןעמולב ןטעקוב יד ...ןטָאירטַאּפ יד ,ָא;;

 ...ןַָאטעצ סע ךיז טָאה וינעווע רעד ףיוא סָאוװ ,טָאג

 :ןעמוקעג זדנוא וצ זיא -- ךיא קנעדעג -- ןעדַאֿפדלַאג

 ...ןָאטעשז ןוא רעדניליצ ...סייוו:קידנעלב ושדנַאה

 ...ןָאטעצ סע ךיז טָאה וינעווע רעד ףיוא סָאוװ ,טָאג

 . . . ןגיוב ךיז צלַא ךָאד טגעלפ ןקעטש סינידרַאג רַאפ ןוא ,

 . . . ןגיוצעג סמוקילבופ טָאה'מ . . .ןידרָאג רעסיורג רעד ,ָא

 ...ךןיינ רעדָא ,ךימ טסרעה . . .צלַא ןעוועג לַאסיָאל--ַאק

 .ןייטש רעקידלשירק ,רעיורג זיא סנייז םינּפ'ס)

 .(ןגיוא עטרעלעגסיוא טימ ןַא סיא טקוק יז -- יז

 זיסעב ,רעטייוו סָאוװ ןוא . . .ןברַאטש ,ןעמ זומ ןברַאטש,
 . . .עסעיּפ יד טליֿפשעגּפָא . . . טשינרָאג ןוא טיוט . . . טשינרַאג
 !יסעב ,וטסגָאז סָאװ ,ַאה ...רעדיוו ןעמ טליּפש רשפא
 טכַאנ עטייווצ יד רָאנ -- גנַאהרָאפ רעד עקַאט טלַאפ'ס
 !טכַאנ עבלעז יד ךָאנ -- רשפא ןוא . . . ףיוא רע טייג

 . ..דניק ן'טימ עמַאמ יד ...צַאק יד ןוא לצעק'ס ,,

 !לצעלק סָאד ןרעליוק ,ןליּפש ייֵז יו ,וטסעז

 . ...לצעק'ס עמַאמ ַא טרעוו -- צַאק יד טריּפערק סע

 . . . ךניצַא סָאװ עבלעז יד -- ליּפש יד טייג סע ןוא
 "' ...דניק א טימ עמַאמ ַא ...צַאק ַא טימ לצעק ַא

 .עילָאװַאּפ ,ױזַא טלַא ,עװַאק עטלַאק יד טּפוז רע
 !רָאפ טמוק לַאז-רעטַאעט ןצרַאוװש ןיא סָאוװ רע סייוו

 ,עילָאר עטליּפשעגּפָא יד ןטרָאד טָאה טבעלעגפיוא
 -- עילַָאכנַאלעמ ס'כשוח ןופ ךיז ןסירעגסױרַא

 .רָאיטקַא רעד ןרָאוועג ןיילַא ,ןיילַא זיא ןוא
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 סיר ַא ךיז ןביג רעטרעוו עטקעוועגפיוא

 .ןרילָאק טייב גנוטכיײלַאב .ןטָאש ןטבעלעגפיוא םוצ

 .ן'ריל ןטלַא סעד טליּפש ,טמערוטש ןטָאש רעד :רעה

 סיפ יד ףיוא ןעייטש ןטנעמסידָאלּפַא יד

 .ןרידָאלּפַא םוצ טנעה יד ףיונוצ ןיוש ןגייל ןוא

 .גנוליפ ענדָאמ ַא טָאה לשיט םייב רָאיטקַא רעד

 .גנוליּפש יד יינסָאדנופ רע טליּפש טָא :רָאֿפ םיא טמוק'ס

 .גנילירפ ןטייוו ַא טימ רעטַאלפ ַא טיג סעּפע

 :ליפ ךיא סָאוװ רָאנ רעה !יסעב -- ,רע טכַאמ -- ,רָאנ רעה

 . ..ליֿפש ךיא ...ליפש ךיא ןוא -- גנַאהרַאֿפ רעד ףױרַא זיא'ס

 .הסיפת ןופ סױרַא יו ,עילָאר יד טליּפש --ן|טרָאד
 .עסירטקַא רעד ףיוא טפילברַאפ רָאיטקַא רעד טקוק -- ָאד
 :גָאי ַא יינש ןעיולב טימ טיג רעטסנעפ ן'רַאפ
 ,התימ רעד ךָאנ ןבעל יו ףיוא רע טייג קיטכַאנ-טעּפש
 .גָאט א טױלבעגניײרַא צעגרע ןופ םיא ןיא טלָאוו'ס יו

1846 

 המוד ךאלמ ן'רַאֿפ

 :טגערפעג קיּפמוד טָאה ןוא וצ זיא המוד-ךאלמ
 זוטסייה יו ,ןעמַאלפ ןיא טסייג
 :טכַאלעג טָאה ,ברַאפ ןוא רעייפ סיואכרוד ,טסייג רעד רָאנ
 !וטסייװ סָאװ -- ריד גָאז'כ זַא ןוא

 :םערב ַא ןגיוצרַאפ גינרָאצ טָאה המוד-ךאלמ

 !טשינ ךַאל וד ,ןעמַאלפ ןיא טסייג

 ,טסייוו וד ,, :ןגיוא יד טימ טירבעג טָאה טסייג רעד רָאנ

 !טשינ ךַאז ןייק ,ךאלמ רעצרַאווש

 ךיא יו רעטסייג !זיא סָאוװ טייצ ןוא רימ טרָא זיא סָאװ
 .תורוד ןוא ןטלעוו ןענייז
 סייוו ןדייס ןילַא טָאג !סייה ךיא יו טייגרעד רעוו
 ."שרוש ץתמא ןיימ

 ּפָאק םעד ןעגנייה טזָאלעג טכַארטרַאפ ךאלמ רעד טָאה
 ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה ןוא
 בָאה ךיא !ןעמָאנ ןיימ טסליוװ,, :טדערעג טָאה טסייג רעד ןוא
 .טרעדנוה ןעמענ
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 ,ןילַא ןבעל ךימ ףור ,שטנעמ ךימ ףור ,דש ךימ ףור

 .ךיא ןידרַאֿפ ןעמענ עלַא

 -- סםוטעמוא ןעוועג ןיב'כ ,םוטעמוא טבעלעג בָאה'כ

 .ךיא-ןיב צלַא ןוא

 ,םָאטנַאֿפ ַא ןעוועג ןוא ןעוועג דניק-דרע ןיב ךיא

 ,ןרעטש ַא ןוא ןייטש ַא
 סםוהת ןיא עילַאוװכ ַא ,רעלדָא ןַא ןקלָאוװ ןיא ךיוה

 ."ןרעגַאב לקנוט ַא ןוא

 ןייז ףרַאד רעדָא ,ריד ןדע-ןג ןופ רכש טמוק --

 !גנוניואוו ןייד סנהיג

 ,ףָארטש ןיימ ןיב ןיילַא ךיא :טגָאזעג טָאה טסייג רעד ןוא

 .גנוניױלַאב יד -- ןײלַא ךיא

120 

 הקד-הממד ןוא ןַאקלואוו ,דרע

 :לוק סינַאקלואוו

 ,ןטכַאד וצ דרע רעד ןָא ךיז טביוה'ס ןעוו

 טסוי ןוא ןיואוו ריא זיא טסעפ-טנורג זַא

 -- טסורב ריא קיד'הואג ךיז טביוה'ס ןוא

 ןטכַארקעצ םעד ןרָאצ ןיימ ךיא סייה

 .ןטסיוורַאפ ןוא ןלַאֿפַאב וצ יִז

 !ןטסיזמוא םעד ,טשינ צלָאטש ריא גָארטרַאפ'כ

 ,הוח עכערפ יד ,יז טּפשמ ךיא

 .עוַאל טימ

 :לוק ס'דרע

 -- ךיז ֹוצ ךיא םוק לענש

 !ךיא ןיב רעדיוו ןוא

 ךיא ןירג רעדיוו

 .ךיד ןיימ טילב'ס ןוא

 !ןכַאמ וטסנָאק סָאװ

 ןכַאל רעדיוו

 ןטסורב עניימ

 .ןוז רעד ןיא

 בייל ןיימ ןָא טרוג'כ

 .חכ ןשירפ טימ
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 -- וטסגנילשרַאפ טעטש
 .ךיא יוב עיינ
 -- וטסטיוט רעדניק
 :ןרענימ טשינרָאג טסנָאק
 ,ךיא ןיוועג עיינ
 .ןירעניוועג יד ,ךיא

 :לוק ס'רעדניק

 ,עמַאמ עטכעלש
 ,עיינ רעדניק טסגנערב
 -- עיינ ןוא עיינ

 !רעייטש וצ טיוט םעד
 זדנוא טמוקעג טָאה סָאוװרַאֿפ

 !רעייפ ןופ טיוט ַא

 :טיוט אזא סָאוורַאֿפ

 :לוק ס'נטש

 :ןדייב ייז טלעשרַאֿפ

 ,ןריובעג רַאֿפ -- דרע
 .ןטיוט רַאֿפ -- ןַאקלואוו

 ,ןטרובעג יד טלעשרַאֿפ

 !ןטיוט יד טלעשרַאֿפ

 :לוק ס'הקד-הממד

 -- ַָאטשינ זיא טיוט
 .ךיילגרַאפ ַא זיולב זיא'ס
 ,טיינַאב םערָא ןיימ
 ,טייצ יד טמוק'ס ןעוו
 .ךייא ןופ םענייא ןדעי

 ,ןקיש ךייא וט ךיא
 :קירוצ ,רעדניק
 ןקירוצ יד ףרַאד ךיא
 .ןוקית סעד ןגעוו ןופ
 ,ךיא טכיררַאפ גנַאל ױזַא
 ,ךיא ילג ןוא ךיא דימש
 ,דניברַאפ ןוא טפעהַאּב
 ןקתמ ןיב'כ זיב
 ,חישמ דניק סָאד
 .דניק סָאד רעדניק ןופ
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 רעירפ עיצנַאטס ַא טימ

 גולק ןוא קיד'תודוס ןדייר סע

 :ןרָאטקודנַאק עקיגיוא-ףיט עטלַא

 .גוצ ןבלעז םעד ןיא ייז טימ טרָאפ ריא

 ןרָאפ סיתמ יד רָאנ

 .ןענָאגַאװו עטשרעטניה עטייוו יד ןיא

 .ןעזעג ייז ןבָאה רימ .ייז ןענעק רימ

 .רעילפרַאפ ןוא רעדניוושרַאפ ןייק טשינרָאג ןענייז ייֵז

 :רעמ טשינ ,ריא יו טקנוּפ ןענייז ייֵז

 .רעירפ עיצנַאטס ַא טימ ּפָארַא ןעייג ייז

 בויא

 .בויא רפס ןֿפָא טגיל
 -- םירבח ס'בויא רעה'כ
 .ףויִז רעמורפ -- הצילמ

 .טשינ ןרעפטנע ייֵז

 !לוק ס'טָאג סױרַא םערוטש ןופ
 !טשינ טרעפטנע רע -- טגערפ טָאג

 :גערפ ַא -- גנולצולּפ

 ,בויא ,תומ ירעש ןוא

 !ןעזעג וטסָאה טיוט ןופ ןרעיוט יד

 ןוטסייוו זיא ייז רעטניה סָאוװ

 .רעפטנע ןַא זיא גערפ רעד
 תומ-ירעש יד רעטניה
 ,רעפטנערַאֿפ רעד זיא
 תומ-ירעש יד רעטניה
 .רעטכעט ןוא ןיז ס'בויא ןבעל

 רעכילקערש רעד טָאג ןוא

 .רעטכערעג רעד טביילב

 עילידיא-םלוע-:ת יב

 .רעדניק ןופ טיוה יוװ שירפ זיא זָארג סָאד

 .רעדנילב ןיא דיירפ ןיא טייגרַאפ ןוז יד

 רעדניליצ ַא ןיא רעטלַא ןַא תמ ַא

 עילָאװַאּפ ריצַאּפש:-טנוװַא ףיוא טייג
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 ,עילָאכנַאלעמ רעטרעטיילעג ַא ןיא
 .ןטסוי ַא קַָאטש ַא ןָא טנעלעג דימ

 -- ןטסוה לסיבַא רע טוט זייוונטייצ

 .רעטוג ַא טסוה ַא ,רעגנירג א טסוה ַא'ס

 ,רע טור ,רע טכַארטַאב ,רע טייטש זייוונטייצ

 רע טוט ןקוק ןוא ,רע טייג רעדיוו ןוא

 עילימַאפ רענעדלָאג ַא וצ ףױרַא
 (!עילידיא עקילייה) ךעלדנקלָאװ ןוֿפ
 ,עלעה לגייפ ןופ לדער ַא וצ ןוא

 ,עלעזורַאק עקיטכַאנרַאֿפ-קיצילב א

 -- רעדניוושעג צלַא ןוא דניוושעג ְךיִז טיירד סָאוװ

 -- -=- =- .רעדניליצ ַא ןיא רעטלַא ןַא תמ ַא

 ,טכיל ַא ןופ שפנה-תראשה

 ןמגרא ןוֿפ למערעוו'ס רעדָא

 םאלפ רעטצעל ַא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רעטכייל ןיא
 סקניל ךיז טגיונ ןוא סטכער ךיז טגיוו ןוא
 .רעטעּפש ַא העש ַא ןיא
 .םיא רעטניה טנװַאד ךעלמעלפ הדע ןַא -- טכַאד םיא
 .רע טעב לטיק םענעדליג ןלָאמש ןיא
 (* ,ן'סוג םעד ברע ,רעקַאלפ ןייז
 ,תלכת לכעלייז קידלגיֿפש ַא ןופ טײלגַאב זיא
 :טשינ ךיז טעז ןוא ָאי ךיז טעז סַאוװ
 ,ןסיורד בלַאה ,יה בלַאה -- המשנ ס'טכיל םעד

 -- -- חלסנו ,חלסנו

 ךעלסיבוצ

 .טשינ רענייק זיא םיא רעטניה :תועט ןייז ןייא רע טעז
 | טלַאה סע סָאװ ,לגיֿפש ןקידרעטַאלּפ ןיא
 ' ,םיא רַאפ טייקיולב סָאד
 ' ,טלַאטשעג ןייז רע טקילברעד
 ט .רע טנעקרעד טייקיטצעל ןייֵז
 - ;רע-זיא רוביצ-חילש טשינ ,ןיינ
 תוחוכ יד ךיז ןבָאה טזָאלעגסיױא
 | .רע טנערב קיד'תירחא ןוא ,טכיל םעד ןופ
 -- זיא ךיוה רעד ןיא סָאװ ,רעד
 ?ןעמערַאברעד ךיז רע טעוו

 .ןסיוג רָאנ ,ןסעסוג טשינ :שידיי ןשיליוּפ ןיא ױזַא (*
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 !דניוו זַא ןוא ייוו זַא

 :ַאי וצ ןיינ ןופ םיא טפרַאוו'ס

 ןדניוושרַאפ ַא -- סקניל ףיוא רָאפ א

 .ָאד רעדיוו ןיוש -- סטכער ףיוא עווערעק ַא

 .ימי יצחב -- רע טעב -- ינלעת לא

 טייצ רעד רַאפ ,טלעוו רעד ןופ רַאה

 !דיינשרַאפ טשינ

 -- !טייצ רעד רַאפ
 -- .סַאלֿפ םוצ ןָא תלכת'ס ְךיִז טפור
 םתסה-ןמ זיא -- טסייה עמ זַא
 םיידהל זיא טיוט רָאנ . . . טייצ ןיוש
 טסיזמוא .ייס-יוו-ייס
 טשעלרַאפ רע זַא ,ריד ךיִז טכַאד
 טשרע ךָאד טסַָאה .דעו םלועל
 !ט'שי'עג טייז-רענעי ףיוא
 -- טשינַא
 :טרעקעגקירוצ ךיז וטסלָאװ יו

 ,רעטיצ ַא סםַאלפ רעד טיג רעדיוו

 רע טיג רעדיוו

 ייג ַא טייז-רענעי ףיוא

 (רע ליוו ןענייוועגוצ ךיז)

 .הארנ-וניא ןַא טרעוו ןוא

 ,יירד ַא ךיז רע טיג רעדיוו

 ,הארי טימ לופ -- טייז-רעד ףיוא סױרַא-םיווש ַא

 .הארנ ַא קירוצ -- ןוא

 לָאמַא סָאו רע טרעוו רעניד רָאנ

 .לָאמש ןוא
 ,רע טנערב רעקירעדינ ,רעקירעדינ צלַא

 .רעטנענ צלַא ןטנוא םוצ

 .יודיוו רע טעשטּפעש טָא

 -- תלכת סָאד

 -- הדיחי ןייז ,המשנ ס'טכיל םעד

 .טכרָאה

 .טקימיוק-םיוק רע
 .ןמגרא ןופ למרעוו ןיד ַא טרעוו רע
 טכירקרַאפ למערעוו סָאד
 .ןעמָאנ ַא ןָא דנַאל ַא ןיא
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 .רעטרעלקרַאפ ַא ךָאנ םיא טקוק ךיור רעד

 ,םערָאוװ ןקידלוֿפרוּפ םעד טָא ןיא :טכַארט רע
 ,טכיל למערעוו םעניד סםעד טָא
 ,םערָאֿפ יא ,המשנ יא ןליוהרַאפ ןענייז
 רע טרעוו דלַאב ןוא
 .טכיל א רעדיוו טייז-רענעי ףיוא

 ביוט יד

 .רעטצנעפ סי'נקנַארק םוצ גָאט עלַא טמוק ביוט ַא
 זיא ךייט ַא ןופ צנַאלג רעד יוװ קנַאלב

 -- רעקנַארק רעד ןוא ,ביוט יד
 תוכייש סָאד רע סייוו קידנסיוו-טשינ

 ,רעקנַאלב רעד ,ריא ןשיווצ
 ,טעב ןייז ייב טייטש סָאוװ ,טיוט סעד ןוא
 טדער ןוא םיא צץיה יד טסעמ
 .טשינ טרָאוװ ןייק

 טּפשמ

 גָאליּפע רעד זיא סָאד -- ךיז רעביא טּפשמ
 .גָאט ןדעי ןופ
 :סעריטַאס ןענייז טכַאנ רעד ןופ תומולח
 .סע ריקיטירק ןוא סניימ ןכַאװ סָאד םענ ךיא
 ןילַא ךיז רעביא טּפשמ ַא רָאנ זיא טוט ךיוא
 .תוריפס ערעדנַא ןיא ןוא טכַאנ ןימ רעדנַא ןַא ןיא

 רעסיוא

 ,רעסַאװ סָאד ,דלַאו רעד ,גרַאב רעד טָא
 ,רעסיורג רעד טייקיסיורד רעד ןופ רעדניק
 רעסיוא טמעטָא ןוא טבעל סָאװ ,צלַא
 -- ,שטנעמ
 ,ייז יו טקנופ ןוא גָאט ַא טמוק'ס
 ,רעסיורג רעד טייקיסיורד רעד ןופ רעדניק
 רעסיוא ןבעל ןעמענ ךיא לעוו
 .שטנעמ

 רע ס יו א ןבעל סָאד שטָאכ ןוא

 ,רתוהו-יד ןבעל ַא זיא
 ,עטױרגרַאפ-קידלמיש סָאד טרָאװ סָאד , ט יו ט ןעמ טעוו
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 .עטיוט עלַא יו טיוט זיא רע ;ןגָאז ןוא ןּפעלשסױרַא

 טיוה ס'נשטנעמ ןופ סיױרַא טסכירק וד יוװו לייוו
 ,ןבעל עסיורג'ס ןבעל ןָא טסבייה ןוא
 .טיוט :ןשטנעמ ןגָאז

 .י .נ ,סלָאנ דואוולייוו

 דוהבש דוה ,רעייפבש רעייפ

 טיַארטעד ןוא סדיֿפער דנערג ןשיווצ סָאב ן'כרוד
 .טיוט רעד טפיול'ס יוװ ןעזעג ,טקוקעג ךיא בָאה

 גָארט ַא ןָאטעג קילב ןיימ רַאפ ךיז טָאה רע
 ,טיור ןכייר-קיטסברַאה ןיא
 :גָאט ןטימ ןיא ענעדנוצעג לעה ןעלקַאֿפ טימ

 .רעמייב עקידנענערב

 .ןענערב טלעוו-רעד ףיוא ןעזעג טלעוו-ענעי בָאה'כ

 ןענעקרעד רימ וצ טזָאלעג טיוט רעד ךיז טָאה'ס
 .דוהבש דוה ,רעייפבש רעייפ ןיא

 טיוט םעד ךיא בָאה
 טיַארטעד ןוא סדיּפער דנערג ןשיווצ טשטנעבעג
 ,טיוה ןוא טולב טימ ,גיוא ן'טימ ןפירגַאב בָאה ןוא
 :תובא עקיניזפיט ןופ טרָאו עטלַא סָאד
 -- זאמ בוט
 .תומה הֶֹז

 םי םייב גנונָאמרעד
 .יורפ ַא ןוא ןַאמ ַא -- םי ןופ גערב םייב
 .יורג זיא םי רעד ,טנוװַא רעד זיא יורג
 :יוזַא טגָאז ןוא רעיורט טימ טקוק יורפ יד

 יז יו !ןףיש יד ןטרָאד-טָא טסעז וד
 .יה-ָאד ייברַאפ ןבעל עצרוק'ס טרָאֿפ
 .ןַארַאפ טשינרָאג זיא ןבעל ץ'כָאנ ןוא
 .ןַאמ ןיימ ,טייקיבייא עטיוט זיולב

 .טנַאזירָאה םוצ ןַאמ רעד טקילב סע
 .טנַאמרעד ךיז סעּפע ןיא טָאה רע
 דנַאנעבלַאז ןענַאטשעג ןענייז ייֵז
 ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא סי א ןופ גערב םייב

 -- ,טענַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ,טעה ,ץעגרע
 .טדערעג עבלעזסַאד טנוװָא םענעי טָאה יז ןוא
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 ברעמ רעקידיירפ

 רעד טלעה קידיירפ-רוֿפרוֿפ

 ואוו ץעגרע ןופ ןוא -- ברעמ
 ור רעטנורַא טפירט
 .רעדלעפ רעביא קיאיוט

 ןבָארג ןטזָארגַאב ןיא

 עדימ ןטניוו ןעלכרַאכ

 ססוג רעד גָאט רעד ןוא

 .יודיוו ןייז סיוא טלמרומ

 רעד טלעוו יד טסיירט סע רָאנ
 ור יד ןוא -- ברעמ
 רעדלעפ עליטש יד טגָאז
 .וצ ןטייקיבייא

 סכיוה ַא ןוא סליטש ַא ףןרָאד ַא

 ,סכיוה ַא ןוא סליטש ַא ףרָאד ַא
 | ,טכַאנ רעד ןיא ףרָאד קיטכיל ַא
 -+ גרַאב ַא ףיוא טכַאנ רעד ןיא ףרָאד קיטכיל ַא
 .טיוט רעד זיא

 ּפָארַא גרַאב ןופ ןצנַאט טָא
 ,ףרָאד ןופ ןרעייפ יד
 .ןליּפש ןוא ןרעדינ
 ןעמעננָא ייז ןלעוו טָא
 טנַאה ַא רַאֿפ ךימ
 ,ןצנַאטּפױרַא רימ טימ ןוא
 א ןצנַאטנײרַא רימ טימ
 | י ,ןליטש סעד ףרָאד ןיא

 .ןליוו ןייד ןעשעג טעוו'ס

 גנוצנַאגרעד

 ' דרע רעד ףיוא ןבעל ןייד זיא סע ,שטנעמ
 ,רעביפ ןיא טדערעגסױרַא ,ץַאז רעבלַאה ַא
 | רעבירג יד ןיא טקידנעעג ךיז ןבעל'ס טלָאװ
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 טרעהעג דרע יד טלַָאוװ ,תורבקה:תיב ןוֿפ

 רעביא םיא טסייר עמ לייוו רָאנ .אַאז ן צנ ַאג סםעד

 טרעוו רע זַא ,ןמיס ַא זיא -- ןטימניא

 .רעבירַא טסייג וד ןיהואוו ,טרַאד טשרע טצנַאגרעד

 ביול

 טייקיטייצ ןייז סָאװ ,םעד ביול
 ךיירפ רעד ףיוא טרַאװ
 ,טייקיטייזרעדנַא רעד ןופ
 טיירג זיא סָאװ ,םעד
 רעטיירג צלַא ןוא
 !רעטייוװצ רעד ףיוא טייז רעד ףיוא ,ןיהַא ןלַאפ וצ

 ,הריזג טשינ ,ןיינ

 !טיוט טשינ

 טיולּפ ן'רעביא

 -- ירפ יד קיטייצ טלַאֿפ

 ,טייזרענעי ףיוא ,טרָאד ןוא
 .ןענופעג יז טרעוו
 ביוה ַא ןטרָאד יז טיג'ס
 .ןענוז טכַאמ סָאוװ ,טנַאה עקיבלעזיד

 !ביול

 ףָאלש ןיא ןברַאטשעג זיא שטנעמ ַא ױזַא יו

 ןפָאלש ןעגנַאגעג שטנעמ ַא זיא

 .ןליוהעג שיטניה טָאה סערוטש ַא ןעוו ,טכַאנ ַא ןיא

 ןליוה א סיוב ַא ףיוא יוװ רע זיא ןעוועג

 .טַאלב רעטצעל ַא

 .טאהעג רעמ טשינרָאג טָאה רע
 .ןביל סָאד יו ןסַאה סָאד :טזָאלעגסיוא ךיז טָאה צלַא

 ןבילבעג רַאנ םיא זיא'ס

 .ףָאלש ןייז

 .רעגעלעג ןייז ףיוא ףורַא שטנעמ רעד זיא

 ,םולח ַא ןעזרעד רע טָאה
 .דלָאג ןופ םולח ַא
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 .טלָאוװעג ןע'מולח םיא רע טָאה
 .ןקָארשרעד ךיז רעיורט ס'נשטנעמ םעד רַאֿפ םולח רעד טָאה

 שטנעמ סםעד ןופ ןפיול ןעמונעג רע טָאה

 ,ןליטש ַאזַא יירשעג-דחפ ַא טימ

 ,ןקָאלג עמוטש טרעמָאיעצ ךיז ןטלָאוו'ס יו

 | .רעגניצ ןָא ןקָאלג

 ,דלָאג ןופ םולח םעד ןגָאיכָאנ ןעמונעג שטנעמ רעד טָאה
 .טלַאוװעג טשינ ןייז רע טָאה םיא ןָא לייוו
 ,רעגנירּפש רענעקַארשעגרעביא רעד ,םולח רעד זיא
  ,ןטייווצ ַא םולח ַא ןיא ןעגנורּפשעגניײרַא
 .ןטייווק ןשיווצ ןפַאלעג זיא סָאװ

 ,רעטייווצ רעד םולח רעד ןקַארשעגרעביא ךיז טָאה
 ,הלהב ןיא ןפיול ןעמונעג

 ןטימ רעד ןיא עמַאס ןפָאלעגניירַא ױזַא ןוא
 ,ןטירד ַא םולח ַא ןופ
 עלַאמש ןטלַאּפש-ןגױא ךרוד טָאה סָאװ
 .ןרעסַאוו עקידרעווילג ףיוא טקוקעג
 ,רעטירבענּפַא ןַא יו ,רעטירד רעד זיא
 ,ןטרעפ ַא םולח ַא ןיא ןפָאלטנַא

 ,ןטפניפ ַא ןיא -- רעטרעפ רעד
 ,ןטרעטשרַאֿפ טשינ ןוא םענעעזעג טשינ-ךָאנ ַא
 טגָאזעג טשינ ךָאנ טָאה ךאלמ םוש ןייק סָאװ
 !סע םיורט :רעמיורט ןייק וצ
 תומולח ךָאנ תומולח ןבָאה ױזַא ןוא
 ,ןגָארט ןעמונעג ךיז רעטיוועג ןיא רעטעלב יו
 ,שטנעמ רעמערָא רעד ,שטנעמ רעד ןוא
 ,ןגָאװ ַא ןיא דָאר עטשרעטניה'ס יו
 -- ךָאנ טפיול ,ךָאנ טֿפױל
 .ןגָאירעד טשינ ןָאק ןוא

 !ןטלַאטשעג ןופ סערוטש ַארַא'ס

 !םילשמ ןופ לבריוו ַארַא'ס

 ןטלַאהעג טָאה עס זַא רָאנ
 ,םולח ןטלפיוו םייב סייוו רעוו
 .ןפיול וצ ןיהואוו ןעוועג טשינ ןיוש רעמ זיא
 .ןטלַאהרַאפ צלַא ךיז טָאה

 ףוס ןופ רעטשרע רעד םולח רעד

 ןפואה הזב .ןייטש ןבילבעג זיא
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 ,ייר ךָאנ ייר ,ךיז טלעטשעגּפָא ןבָאה
 -- עלַא תומולח יד

 .ייז טימ שטנעמ רעד ןוא

 .הלגתנ טרעוו עיינ ַא רָאוװ ַא :עז טשרע

 ,רָאו רַאפ ןרעטיצ תומולח
 ,עלַא תומולח יד טרעדיושעגפיוא ןבָאה
 ,םולח ךָאנ םולח ןוא
 ,דניא ןַא ךָאנ דניא ןַא םי ןיא יו
 קירוצ ףיוא ןפיול ךיז טזָאלעג ןבָאה

 .דניוושעג ,דניוושעג ,דניוושעג
 ןייטש ןוא קָאטש רעביא ןפָאלטנַא ,ןֿפָאלטנַא
 ןייטש טזָאלעג שטנעמ סעד ןוא

 רעיינ רעד רָאוו רעד ןופ ץענערג רעד ייב
 .ןיילַא םענייא

 רע טייג -- רענייא זיא רע זַא ,שטנעמ רעד טעז
 רעבירַא טנַאֿפש ןוא
 ,רעטייווצ רעד רָאוװ רעד וצ
 ,רעביאנגעק ןופ רָאוװ רעד וצ

 ,רעבירַא זיא רע ןעוו

 .יורפ ַא ןופ סמערָא ןיא ןעזרעד ךיז רע טָאה
 ױזַא םיא וצ טדערעג טָאה יז
 .ןעמַארג ןופ ןענַאטשַאב ןצנַאגניא טלָאװ ךַארּפש ריא יו
 ,טגיוועג םיא יז טָאה סמערָא עריא ןיא
 .ןעמַאמ ַא ןופ סמערָא
 ,טקילבעג ייווצ ןגיוא עריא ןיא טָאה רע זַא ןוא
 ,סנריולרַאֿפ סָאדלַא ןוא סנענופעג סָאדלַא ןופ ןעלגיּפש
 ,תמ ַא זיא רע זַא ,ןזיוועג םיא גיוא ןייא טָאה
 ,סנריובעג-טשרע ןַא דניק ַא זיא רע זַא -- עטייווצ סָאד
 .סנ רעײנ-לגָאּפש ַא

1845 

 עלעביז ַא

 ,געט רַָאּפ ַא לכה-ךס טבעלעג טָאה סָאוװ ,עלעביז ַא
 ,ריֿפַאּפ טשטיינקעצ -- ל'מינּפ ַא :ןעזעג ךיא בָאה
 ,סטלַא ַאזַא ,סדימ ַאזַא
 .צלַא םעד ןופ ןעמוקעג טשרע שטָאכ
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 ןכַאמ וצ טסולגרַאפ ןצעמע ךיז טלָאוו'ס יו --- ליפוג עצנַאג סָאד
 שיילפ ןוא טולב ןיא
 .ןכַאװש ַא לד'נקז ַא ןופ גנונכיײצ-רוטַאינימ ַא

 ,תועמשמ ,ןעמ טָאה טלָאוועג
 -- דניק ַא ןיא ןעלדנַאוװרַאפ ןקז ַא תמ ַא

 .תועט ַא ןעשעג זיא
 ,טּפַאכעגקירוצ עלעביז'ס עקַאט ןעמ טָאה
 ,ןפָאלטנַא עלעביז ן'טימ ןעמ זיא
 ןעזרעד טשינ ןלָאז ןשטנעמ זַא

 טדניברַאפ סָאוװ ,עיניל עכיילג יד
 ,ן'פוס טימ ןבױהנַא
 ,דניק טימ תמ
 .טעב-ברַאטש ן'טימ -- לגיוו סָאד
 ,ןפַא ױזַא ןזייוו טשינ ייז ךָאד ןָאק'מ
 .טעברַא טייקיבייא יד יו

 (*רמז ַא :טכַאנ עליטש ַא רימ ביג

 א

 :וינעטָאמ בר יבר רעד טגָאז

 !ינעטַאג ,ריד ןגרָאמ טוג ַא
 -- זַאקירֿפ ַא ביג !ַאיסטַארַאטס דַאר

 .תדכו ןידכ ןָאט ןעמ טעוו

 םביוכלי םיקידצ

 .סב ולשכי םיעשופו
 -- םָאב-יריב-סיב ,סָאב ,סיב
 .םב וכלי םיקידצ

 ב

 :ינעטַאמ בר יבר רעד טגָאז
 !ינעטָאג ,ריד ףלעה טָאג ַא
 ,רעווש זיא המחלמ יד ,סייה זיא גָאט רעד
 .רעוועג'ס סױרַא טשינ טוָאל עמ רָאנ

 םב וכלי םיקידצ
 .םב ולשכי םיעשופו
 -- םָאב-יריב-םיב ,סָאב ,םיב
 י .םב וכלי םיקידצ

 ַאיא קסיערוועי | ַאשַאנ :ןופ רעגייטש ןפיוא --- רעטרעוו עקסטַאדלָאס עשיסור יד (*
 .ליידו ;ַאיַאקסליבָאנרעשט ַאבשזולס
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 ֿג

 :וינעטָאמ בר יבר רעד טגָאז
 !ינעטָאג ,טעוװערָאה עמ יו
 ,סעכ ןיא קרַאטש זיא ארחא-ארטיס יד
 .זַאקירּפ ןייד טוט עמ רעבָא

 םב וכלי םיקידצ

 | .םב ולשכי םיעשופו

 -- סָאב-יריב-םיב ,סָאב ,םיב

 .םב וכלי סיקידצ

 ז

 :וינעטָאמ בר יבר רעד טגַאז
 !ינעטָאג ,ריד טנווָאנ טוג ַא
 -- טכַאלש רעד ךָאנ ןיוש ,סיוא זיא גָאט ןיימ
 .טכַאנ עליטש ַא רימ ביג

 םב וכלי סיקידצ
 .םב ולשכי םיעשופו
 -- םָאב-יריב-םיב ,סָאב ,םיב
 .םב וכלי סיקידצ

 ןרעטשנגרַאמ
 ,גָאטרַאפ טנייה ןענַאטשעגפיוא ןיב'כ
 גָארט ַא רימ וצ ןָאטעג ךיז טָאה
 ,ןרעטשנגרָאמ םעד ןופ הליֿפת יד
 .ןרעו-ןגרָאמ ףיוא טרַאוועג טָאה סָאוװ

 ,ןרעטשנגרָאמ רעד טָאה טנוװַאדעג
 ,ןרעטשנגרָאמ רעקידרעייפ רעד
 :גָאז ןייז ןעוועג ױזַא זיא'ס ןוא
 ;ןרעוװ ןגרָאמ לָאז'ס -- סנייא רָאנ רעגַאב'כ
 .ןרעוו ןגרָאברַאֿפ -- סנייא רָאנ רעגַאב'כ
 !וָאט ,רעניימ רבק רעד רעוו ,םוק

 סאג עכעלדנעמוא יד

 .רעמיצ ַא ןעגניד ןעגנַאגעג זיא שטנעמ ַא

 .םערָא רעייז ןעוועג זיא רע
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 סערָא ץרעטנוא לקעּפ ןייא ןיא

 .סטוג-ןוא-בָאה ןייז ןגעלעג זיא

 :טסיזמוא ןוא -- טָאטש יד ןעגנַאגעגסיוא

 .ןעמונרַאפ זיא צלַא

 .ןעמוקעג טעּפש וצ :סיוא טזייוו
 .שטנעמ ןעמַאזנייא ןַא רַאפ הריד ןייק ןבילבעג טשינ

 .קעוַא טָאטשרַאֿפ רעד ןיא שטנעמ רעד זיא
 ,סנעמיוק ערעגַאמ רעביא
 ,סנקלָאוו ךעלסעפ ןשיווצ

 .טצעזעג ךיז ןוז יד טָאה

 ,יוה קיקָאטש-ייווצ ַא ןעזרעד טָאה רע
 ּפערט ערעטסניפ ףיוא ףױרַא זיא
 ,יורפ עטלַא ןַא טנפעעג םיא טָאה'ס ןוא

 !ןעגנידרַאֿפ וצ רעמיצ ַא ריא טָאה רשפא
 סַאג רעד וצ רעטסנעפ ַא טימ ,ָאי
 ,רעטסנעפ ן'רעביא טסענ ַא טימ ןוא
 .ןעגניז ןעמ טרעה ןעניגַאב דלַאב ואוו

 .טכַאנרַאֿפ הריד ַא ןעמוקַאב שטנעמ רעד טָאה ױזַא
 ,טכַארטעג טשינ טיוט ןופ לָאמנייק רע טָאה רעירפ
 .טסולגרַאפ ןברַאטש סיא ךיז טָאה דָארג טציא רָאנ
 ,ןעניז ץפיוא ףױרַא םיא זיא'ס
 -- םייה ַא ןיוש טָאה עמ ןעוו זַא
 .ןעניגרַאפ סע ךיז ןעמ ןָאק

 ,לקעּפ עמערָא'ס טקַאּפעגפױא
 ,דמעה סָאד ןטיבעגרעביא
 טמעקרַאפ ךיז
 .רעטסנעפ ןקיצנייא ן'רַאפ טלעטשעג ךיז ןוא

 ,סַאג ַא ןפָאלעג רעטסנעפ ן'רעטניה זיא'ס
 ,סַאג עכעלדנעמוא ןַא
 ,קיטכַאנרַאפ טרעטלעעג טשינ ריא רעביא ןוז יד ךיז טָאה'ס ןוא
 .טיינעג קיניגַאב ךיז טָאה רָאנ

 ,סַאג יד ןזעוװעג זיא טָאטש ןייז ןופ טשינ
 .טייצ ןייז ןופ טשינ
 .סַאג יד ןזעוועג זיא דיירפ רענעליוהרַאפ ןייז ןופ
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 ,גנַאג ַא ןעגנַאגעג תורוד ןענייז גנעל ריא ךרוד
 ,גנַאל ױזַא גנַאג ַא
 ,שטנעמ ןעמַאזנייא ןופ תורוד עלַא

 -- תובא:-רוא ןוא תובא
 .שטנעמ ןעמַאזנייא םעד ןופ החּפשמ עכעלדנעמוא יד

 ,ןענורב ןופ רעסַאו שירפ יוװ ,טכיל ןוא
 ןענורעג ייז זיא
 -- טנעה יד רעביא
 .טנעקרעד עלַא םיא ןבָאה ייז ןוא

 טנעוו יד ןשיווצ ןברָאטשעג שטנעמ רעד זיא ױזַא

 .הריד רעיינ ןייז ןופ

 קיבייא

 םעלַא:טימ-צלַא ןופ קעװַא טלָאוװ'כ

 ,טרעדינ סע ןיהואוו ,ןיהַא טרָאד
 .םעלַאב רעטיור ןייד ,ןוז עליטש

 ןטישרַאפ ׁשֵא טימ טכַאנ ךימ לָאז
 טרעדילעג רעמ טשינ טרעוו'ס ואוו ,טרָאד
 - .ןטילעג רעמ טשינ טרעוו סע ןוא

 רעדימ ַא זיולב זיא'ס ,ןיינ רעבָא
 .ןדימ א ןופ םולחיגנַאגּפָא

 ,רעדיוו וטסמוק סנגרָאמוצ ,ןוז
 :רעדיל יא ,דייל יא -- ריד טימ ןוא
 .ןדיל סָאד ייס ,ןדייל סָאד ייס

 ,גנַאגפיוא זיא גנַאגרעטנוא סםעד ןיא
 .גנַאגפױרַא -- גנַאג-רעדינ םעד ןיא
 :קֿפס רעדימ רעד סייוו טשינרָאג
 .קייפוס ןָא ,ףוס ןָא -- צלַא יוװ -- זיירק'כ
 ,קיביײל רעדָא ךיא ןיב קיבלימ
 .קיבייא ךיא ןיב סָאד -- ןיב ךיא סָאװ

 966 .ווָאנ

 עלעגיצ ןסייוו םעד ןוא טיוט ןטיוטעג םעד ןופ דיל'ס

 (אידגי'דח)

 ,ייווצ עצנַאג םיזוז רַאפ

 ,ןמוזמב ייווצ םיניודליג
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 ישעטַאט רעד קרַאמ ן'פיוא טָאה

 .ןעמוקַאב עלעגיצ ַא

 ,עקרעסערפ יד טָא ,ארנוש יד

 ,טײֿפש ריא טלעפ עס קר סָאװ
 טקישעגוצ רימ טָאג טָאה'ס :טגָאז יז

 .סייו ַא עלעגיצ ַא

 עלעגינ ַא םורפ יז טמורב זיא

 ,עלעגיצ'ס ןקוצרַאפ טוט ןוא

 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ

 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאֿפ

 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 ןטלַאהסיוא טשינ ןָאק בלכ רעד

 :סערפ ןעמורפ ס'ארנוש רעד

 !טקישעגוצ ריד סערפ ַא טָאג טָאה'ס,,

 "!תמ ַא ריד ןופ ךַאמ ךיא

 ןרעסעברַאפ וצ הלווע יד

 ,ןירעסערפ יד זייב רע טסייבעצ

 ,עלעגיצ ט'תיממ'עג לייוו

 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאוװ

 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאֿפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 ,טייקיטכערעג ףרַאד ןקעטש רעד
 .טנוזעג טסָאק ןקעטש םעד
 זןייז קידצ ַא טעוװ בלכ ַא;
 "!טנוה ַא וצ סָאד טמוק יוװ
 ,םיא רע טגָאירעד ,טגָאי הזגור טימ
 ,םיא רע טגָאלשעצ טולב זיב ,עז ןוא
 ,על'ארנוש ןסיבעצ לייוו
 ,עלעגיצ ט'תיממי'עג סָאװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ
 ,ייווצ עצנַאג םיִזוז ,םיִזֹוז רַאֿפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 ,גנורּפש-רעגיט ַא םַאלּפ רעד טוט ָאד
 :שער ןטיור ַא ןָא טכַאמ
 ?גנוי-רעגעלש ,רקפה זיא טלעוו יד ,,
 "!ֵשֲַא ריד ןופ ךיא ךַאמ טָא
 גנוצ-רעקַאלפ יד סױרַא טקעטש רע
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 ,גנוי-לקמ סעד טירבעצ ,טירב ןוא
 ,ל'בלכ טרעקיובעצ לייוו

 ,על'ארנוש ןסיבעצ סָאװ
 ,עלעגיצ ט'תיממיעג סָאװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאוװ
 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאפ
 .ןמוזמב ייווצ סיניודליג

 :ךיז ןפרַאװ רעסַאוװ סָאד ןָא טביוה
 !םודס השעמ ,ןבעל'כ ,זיא'ס

 -- ןענע'פרש טסעוו !ךיז וטסרעלק סָאװ
 יז ם ַָא ב ןגָאז לע ךיא ןוא
 ,ןקידוו םעד םַאלפ סעד טּפַאכ רע

 ,ןקעדוצ םיא ןיילפ ַא טימ טוט
 ,עלעקעטש סָאד טירבעצ לייוו
 ,ל'בלכ ט'לקמי'עצ סָאװ
 ,על'ארנוש ןסיבעצ סָאװ
 ,עלעגיצ ט'תיממיעג סָאװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ
 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 :ןעװועדלַאוװג וצ סקָא רעד ןָא טביוה

 !ןיד ןוא ןייז רשוי זומ'ס ,

 -- ןעוועשוב טסעוו ,קורעסַאװ ,וד

 י?ןיב ואוו ,סקָא רעד ,ךיא ןוא

 סױרַא גנוצ עגנַאל יד טקעטש רע

 ,סיוא רעסַאװ עצנַאג'ס טעקָאילשז ןוא

 ,םאלפרעייפ ןשַאלרַאפ לייוו

 ,עלעקעטש סָאד טירבעצ סָאװ

 ,ל'בלכ ט'לקמיעג סָאװ

 ,על'ארנוש ןסיבעצ סָאװ

 ,עלעגיצ ט'תיממיעג סָאװ

 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ

 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאפ

 .ןמוזמב ייווצ סיניודליג

 :ליפלח סָאד טּפַאכ טחוש רעד

 !קיב ַא ןופ הזעה ַא,,
 ,קינ'דעומה-רוש רעניימעג



 595 | גנַאגרַאּפמוא םוצ טוט ןוֿפ

 יי .קיכ ריד ךַאמ ,ךיא סענ טָא
 טכַאמעג טלַאק טחוש רעד טָאה'ס ןוא
 טכַאמעג דלַאווג סעד טָאה נָא ,סקָא םעד
 ,לרעסַאו ט'רטּפ'עג ןוא
 ,לרעייפ ןשָאלרַאפ סָאװ
 ,עלעקעטש סָאד טירבעצ סָאװ
 ,ל'בלכ'ס טרעקיובעצ סָאוװ
 ,על'ארנוש ט'קוזינ'עצ סָאװ
 ,עלעגיצ ט'תיממ'עג סָאוװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאוװ
 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאֿפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 ,קינמייח-לעב-רעצ רעד ,טיוט רעד
 ,םעלק ַא צרַאה םייב טוט םיא
 ,םיא םיא זייוו טָא !טיוטעג סקָא ןַא;
 "!םעד-ָא-טָא ןלזג םעד
 ,ןַאטעג טכעש ַא טוט רעד טָאה'ס ןוא
 ,ןָאטעג טכער ןייז ל'טחוש םעד
 ,עלעסקע ןטכָאשעג לייוו
 ,לרעסַאוו טעקָאילשזעצ סָאװ
 ,םַאלפרעייפ טקיליטרַאפ סָאוװ
 ,עלעקעטש סָאד טירבעצ סָאוװ
 ,ל'בלכ ט'לקמ'עצ סָאװ
 ,על'ארנוש ט'קוזינ'עצ סָאװ
 ,עלעגיצ ט'תיממ'עג סָאװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ
 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיזוז רַאֿפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 :רעטשרעבייא רעד ןָא ךיז טפור ָאד
 !קערש ַא רָאג ט'אידג-דח'ס;
 ,ןסױטקעװַא ךיא לעװ טיוט םעד
 יי ,לע ןַא ,ףוס ַא ןייז טעוו
 איז-ןביוא ןייז ןופ טרעדינ רע
 ,אילב-ןגיוא ןַא טימ םיא טוט ןוא
 ,ל'טחוש טעליוקעג לייוו
 ,עלעסקע ןטכָאשעג סָאװ
 ,לרעסַאוו טרטּפעג סָאװ
 ,לרעייפמַאלפ טציילפרַאפ סָאװ
 ,עלעקעטש סָאד טירבעצ סָאװ
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 ,ל'בלכ טילקמ'עצ סָאװ
 ,על'ארנוש ןסיבעצ סָאװ
 ,עלעגיצ ט'תיממיעג סָאװ
 ןעמוקַאב'ט ישעטַאט סָאװ
 ,ייווצ עצנַאג םיזוז ,םיִזוז רַאפ
 .ןמוזמב ייווצ םיניודליג

 ,טליטשעגנייא ןיוש צלַא זיא טציא ןוא

 .טײרבעגנַא ןטוג סעלַא וצ
 !רעוו ןוא סָאוו ןיוש טסייוו ןעמ

 ,טײרדעגנָא ץלַא טיוט רעד טָאה סָאד

 !רעטשעצ ,ייג :קר טצעהעג

 ,טשינ טרָא ןופ ךיז רע טריר דניצ

 :ןעצייר טשינ ןיוש םענייק ןָאק

 ,טחוש טימ סקָא םולש טכַאמ

 ,ןציילפרַאפ טשינ רעסַאוװ טוט

 ,ןענערברַאֿפ טשינ רעייפ טוט

 ,ןענעקרעד םוצ טשינ טנוה זיא

 ,ןקוקרַאפ צלַא ןקעטש טוט

 ,ןקוצרַאפ טשינ ארנוש טוט

 קירוצ עלעגיצ'ס טמוק

 ,קילג טימ ןוא לזמ טימ

 -- עטכישעג ַא רָאנ טרעה -- ןוא

 ןמוזמב ןיודליג ייווצ יד

 ישעטַאט סוצ קירק ןענייז

 .ןעמוקעג ענעשעק ןיא

 1935 חסּפ ברע ,עשרַאוװ :עיסרעוו עטשרע



 לייטּפַא רעטפלע

 תלהק ףיוא ןרהאישרדמ :עמעַאּפ יד ןוא
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 לײטּפָא רעטפלע

 :עמעַאּפ יד ןוא -- רעטעלב עטשימרַאֿפ

 תלהק ףיוא ןרהא-שרודמ

 עטסנעדײשרַאֿפ ןיא ,טלַאהניא םענעדיישרַאפ ןופ רעדיל
 עמעַאּפ-לכה-ךס ַא ןופ בָאגוצ ן'טימ ,ןבירשעג ןטייצ

 ןרהַא םעד טגָאלש ןרהַא רעד זַא

 ,רעדיל יד ןסקַאוו רעדיוו-רעדיק ןופ
 .ןצנַאטס -- ןסנַאנָאסיד ןופ
 ,ןרהא םעד טגָאלש ןרהא רעד זַא
 .ןצנַאט רעדיל יד ןעייג

 ןרהא ןַא רענייא סָאװ ,ןיא ןָאק ןעמעוו
 עמזיסקַארַאּפ ןיא ךיז טפרַאוװ
 ,ןעמַארטש:םסַארג ןעוט ןעמַארג יד יבא
 .ןומופ ַא ְךיז טמוקַאב'ס יבא

 זירַאֿפ

 ,געיעג סָאד רעטכעלשעג יד ןופ ,יורפ ןוא ןַאמ ןופ ליּפש יד
 ,סיפ ןענָאילימ ףיוא ט'לפכ'עג סָאטיױא
 ,געט עקיד'בוט'מוי יו סיוא ןעעז סָאװ ,טכענ
 :סיוועג-טשינ ןוא סיז-רעטיב -- עביל יוװ -- זיא סָאװ צלַא ןוא
 ,זירַאֿפ

 ףַארטס ַא יו ןרַאװלוב ףיוא ןצנַאט טייג סָאװ ,ןגער ַא
 ,טעַאּפ ןשידָאמ ַא ןופ עטנַאגעלע-קיצנַאלג א
 (* ט עגנ ַא ט סימ ןופ סיפ יד יוװ גנירג ױזַא ןגער ַא
 ןףוס ןייק ןופ טשינ טכַארט סָאװ ,בױהנָא ןַא יו ךעליירפ ןוא
 ,ינרַאק ןכעלטיא ןופ קידנברַאטש ןעלכיימש סָאוװ ,העש-ייח
 ַא ףיוא רעדניק עריא ןופ ּפעק יד טגָארט סָאװ ,טסנוק ןוא

 ;זיּפש
 .זירַאֿפ

 יד

 .ןירעצנעט עשיזיוצנַארפ עטמירַאב (*
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 ,רעטמַאל ע'רוכש ַא -- סַאנרַאּפנַאמ ןופ סָאג א ףיוא ןוא

 ,רעלדָאב ןופ המשנ יד יוו עשילָאכנַאלעמ ַא

 רַאוטָארט ןכערפ םוצ םירק-רעד-ןיא ןגיובעג

 ןרַאה ריא ,שַאּפַא םוצ ענעפַאלשרַאֿפ ַא רוה ַא יו

 ןטעַאּפ ןוא סעטַאקָאק ,סָאלָאגיג ןופ ןעמיורט ןוא

 ;(ךיז ןפערט וצ ביל ןבָאה תומולח עלַא)

 ,ןטעוועג עקיבייא ןיא עדייב -- לווייט ןוא שטנעמ ןוא

 ןךיז ןפע ,ןפע :למיה סםוצ יירשעג ַא ןוא

 גַאלַאיד רעמוטש ס'מערוט-ילפייא ןקנַאלש סםעד ןוא

 -- גָאר ןדעי ףיוא ןוא ,סנקלָאוװ עטייוו טימ טכַאניײב

 ןוא םולח ןיא טריקסַאמ ,יורפ ןיא טלעטשרַאפ תוּפילק

 ,זירּפַאק
 :זיא סָאװ ,םעד ןופ ףױלטנַא ,ןַארַאפ-טשינ םוצ ףַאלעג

 .גזירַאּפ

 לווייט

 רעפעשַאב ןופ ןָארט ן'רַאפ
 ,טכַארטרַאפ לווייט רעד טייטש
 רעפעש ַא ןופ קַאטש סעד טלַאה
 .טכַארט ןייז טנווייל זיא'ס ןוא

 ,לווייט ךיא ,לווייט ךיא,,

 טרעה רעמערָא ןיב

 ט'הואת סָאװ ,םעלַא ןופ

 .דרע רעד ףיוא ריד ייב

 תוואת ןענייז ףָאש
 .לַאװק םוצ ייֵז ריפ'כ ןוא
 .טשינרָאג זייז ןסייוו סָאװ
 .לַאװ ןָא ןוא דנילב זיא'ס

 ,לַאווק ןיא זיא טפיג ןוא

 ,ףָאש ןיימ טרעוו קנַארק ןוא

 טלַא ןיב ךיא -- ךיא ןוא

 .ףָאלש םוצ ךימ טגיונ'ס ןוא

 ,ייוו ןיימ זיא טלַא ןוא
 . . .רעצ םעד ןעזוצ טשינ ןָאק'כ
 יז ףיוא ןוא רימ ףיוא
 "!רַאה ןיימ ,תונמחר בָאה

10 
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 לדנגער א

 ;ןסקַאוװ ייז טשינ ,ןברַאטש ייז טשינ סָאװ ,םיכאלמ
 ףוס ַא ןָא ןפיול סָאוװו ,עדימ ןטענַאלּפ

 ןןסקא ענעגייא םורַא לעטשּפָא ןַא ןָא ןוא

 -- ןןסקַאלַאג עשימסָאק עטייוו ןופ סנזעוו

 טצירּפש סָאװ ,לדנגער ַא ייז ןענייז אנקמ
 ,ןווסכלַאב ןוא לענש ,לעה ,ןוז טימ טשימעג

 ,דניווש ַא ,ךַאל ַא ,ןייוו א (ןבעל'ס יוו) טיג סָאוװ
 .ןסקַאוו ענירג'ס -- השוריב דרע רעד טזָאל ןוא

 ןענעקויב ףרָאד ןיא ןבירשעג

 רדסכ טוט לקנוט סעד ןופ

 .סָאש ַא םערעווילג הרבח

 לגייפ ןבָאה טסעומשעג ךיוה

 !סָאוו ןופ .ןייגנפָאלש ברע

 .זָארג ןפיט ןיא ףַאלעג ַא
 ןזַאה ַא !סָאד ןפיול זיימ-דלעפ

 .סָאװ ןוא רעוו ןסיוו וצ טשינ

 .זָארג ןפיט ןיא ףַאלעג ַא

 םינקז-בשומ

 (עיגעלע רעקרָאי-וינ)

 םינקז-בשומ סםעד ייברַאפ לָאמַא ייג ךיא

 ,ןסיורד עלַא ייז עז ןוא ןטנווָא עסייה ןיא
 ,גָאט ןקידנברַאטש ַא וצ םינּפ ץ'טימ טצעזעגסיוא

 ,רוד ַא ןופ גרַאװכַארב ,סעמַאמ-עטַאט עטלַא יד

 ענעגייא רעטכעט ןוא ןיז סָאו ,סריל עליטש יד

 רעביטש עכייר ןופ טלעטשעגסיױורַא ייז ןבָאה

 .לבעמ רעקיטש עטלַא יוװ

 -- טוט ן'פיוא ןטרַאוװו יױזַא ייז עז ךיא
 ,ךעלכיטיּפָאק עקידעבָאב ןיא ,דרעב עקיטעמוא (ָאלֿפליה טימ
 ,טנַאה רעטרַאדעצ רעד ןיא טַאלב שידיי ַא טימ רעוו
 .רעגניפ יד ןשיווצ טנייוו סָאוװ ,ל'מילהת ַא טימ רעוו

 .ןסכַאלַאעב :ןעייל --- ןוסכַאלַאב
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 ,ןײלַא ךימ ןעמ טָאה סָאד זַא ,ךיא סייוו סלָאמַאד ןוא
 ,ןזרעפ עניימ ןופ ךַארֿפש יד ןוא ךימ
 סױרַא בוטש ןופ טלעטשעגסױרַא ןוא ןעמונעג
 לטשער טרעגלַאוורַאֿפ ַא ,לבעמ קיטש טלַא ןַא יו

 יז ןבָאה סישרוי עריא סָאװ ,טלעוו ַא ןוֿפ
 | .טשינרָאג ןופ דש םוצ טפיוקרַאפ
 ייז ןשיווצ ךיא איז טּפשמירַאפ :סייוו'כ ןֹוא :
 ,םענייאניא ייז טימ טיוט ףיוא טרַאוװ ןוא
 .םינקז יד ןוא תונקז יד

 דוס רעטצַאלּפעג

 (לוריִבג ןבא המלש ןעגנוזעגכָאנ)

 סערַאמכ עקידרענוד ןבָאה גנילירפ בײהנָא
 .ןסקָא יד יו טעווערעצ ךיז
 םערוטש ןיא רעמײבטסַאמ יוװ ןעזעגסיוא ןבָאה
 .ןַאטיּפַאק רעד ףור-גנוטער ןייז טפור'ס ןעוו
 .ןסקָאוװעג שינעלקנוט יד זיא'ס

 רעדנילב ַא יו ךשוח ןיא טּפַאטעג טָאה למיה רעד

 ןכעלב ןיא טקױפעג טניוו רעד טָאה'ס ןוא
 טָאה סע זיב ,ןגער ןופ
 . ןכערב ןעמונעג זָארג סָאד
 ,דוס רעטצַאלּפעג ַא יוװ ,ןוא לָאש-דרע יד
 ן'סיורַא ךיז ןעמונעג ,ךיז ןזייוו ןעמונעג
 .ןסיורד

 טנגוי רעד ןיא ןבירשעג תורוש

 ,ךעלטעטש יד ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ
 ,טעטש ןופ תובצע רעד וצ קעװַא
 .ךעלטערש עשיטָאטשסיורג ןרָאוװעג

 זדנוא ףיוא טשינ טרַאוװ סע יצ ,סייוו רעוו
 !ךעלטעג זיא סָאו טכיל ַא לטעטש ןיא

 !ךעלטעטש עקידייל יד וצ קירוצ

 ,רעיינ ַא ןָא ט"שעב ַא רשפא טמוק
 ,גרעב ןופ תודיסח-יינ טרעדינ לעה

 .רעויפ ענעדלָאג סָאד רעדיוו טדניצ
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 טפירשוצ עקידרעטעּפש
 ,טייהרעגנוי ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,תורוש

 ,דייר עקיד'מולח:שיטנַאמָאר
 !טָאּפש רעקידנליוו-טשינ ַא יו לָאמוצ טשינ ריא טגנילק

 טָאה'ס ןעוו ,ןקעמסיוא ןעד ךייא ךיא ןָאק רָאנ
 !ךעלטעטש יד טימ ןעמַאזוצ ןדיי יד טקעמעגסיוא קלמע
 ! ך ע ל ט ע ג טימ םַארג רעד לָאז ןביילב ,ןביילב

 לגױפ-לָאטש ןוא גנילירֿפ

 למיה רעד ףיוא טקנַאלב גָאטרַאֿפ
 ןדָאב ןיא בייל-יורפגנוי יו
 עניורב סעמַאשזיּפ-ןקלָאװ
 .טָאטש יד טכַאנרַאֿפ ןָא טוט

 רעטצנעפ ןענעפע ןדיימטסניד

 - ,.ףייה עלעקנוט ףיוא רעגניז וצ

 ןצנַאלג רעבייוו ןופ ןקַאב יד

 .ףייז ךעלקיטש עקיזיור יו

 -- רעלַאטנעמיטנעס גנילירפ

 -- טעָאֿפ רעלַאנַאב השעמ
 למילב ַא טימ צַאל ןייז טצוּפַאב

 .טעלּפוק ןטלַא ןייז טרידנַאקס ןוא

 סעטָאקַאק ןרעוו רעגניי ןוא
 - טרַאצ ןרעוו ןסנָאּפלַא ןוא
 ןטַארדַאװק ןיא טכירקרַאפ דרָאמ ןוא)
 .( -- = -- טרַאװ ןוא -- ףייה עלעקנוט ןופ

 ,ךיז טכַאד טײקינַארַאפ רעד ןוא
 :ןַארַאפ עקַאט זיא צלַא זַא
 עקסוָאקלַאשרַאמ ףיוא ןעמַאד
 .ןַארָאטסער ןוא גניסנַאד ןוא

 דיל-טיוט ןייז טגניז ןביוא רָאנ

 .ןַאלֿפַארעַא רעד ,לגיופ רעד

 טשינ טרעה ןוא טרעה יז -- טָאטש יד

 ןַאמ ןוא בייוו וצ גנַאזעג ןייז
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 ?רע טגניזַאב סָאוװ -- לָאטש ןופ לגיופ רעד
 ,טכַארק דרע:טָאטש יד ןעוו ,גָאט םעד
 -- טכַארּפ ריא טגנילשרַאפ והות ןעוו
 .רע טגנילשרַאפ עקנַארק יד טכַארּפ ריא

 :רע טַארד סָאוװ -- לָאטש ןופ לגיופ רעד

 .טָארד רע סָאװ ,סייוו ךיא ,רעה ךיא

 .עלַא ןעמוקמוא ןלעוו טעטש יד

 .עלַא ןעמוקמוא ןלעוו טעטש יד

 .טָאטש יד ןברַאטש ,ןברַאטש טעוו'ס
 1932 ,עשרַאוװ

 טענַאס-םי

 -- ןע'מי ףיוא טרעהעג טשינ ןדייר ךיד טָאה'ס רעוו ,טָאג
 !ןליּפש ןעמַאנ ןייד טימ טנלע ןוא ראנ שידניק טעוו
 ןעמַאלפ עטסלעה ס'עביל רעד ,טיוט ןופ שוק רעד זיא סָאװ

 -- ןיליפת עקידנענערב ס'בוט-סשזלעב ַא וליפא ןוא

 ,ןלירב עסיורג ןדניא סָאוװ ,דייר ענייד ןגעקַא

 ,ןעמַארג עקידלמוט ןיא ןָא-ןפיול סָאװ ,ןדניא

 ,ןעמַאזוצ םוא-ןלַאפ ןוא ןדרעווש ףיוא ךיז ןגָאלש

 ןןליוו ןייד ןופ םעטָא ןיא ףיוא-ןבערטש ןוא ןברַאטש

 ,ןדניא רעביא ןזָאל רעדיוו ךימ לָאז ךיא ,רעשַאב

 ,ןדניווש ןוא ּפַאק ןגָאלש רענייטש ערעווש ןָא טָאטש לָאז
 ,ןפַאשעג טסולג ןעטשרע ןיא ,רוכב רעיולב ןייד ,םי ןוא

 -- ןֿפַאה ןָא ןוא סעגערב ןָא רימ רַאפ ךיז ןטיירּפש לָאז

 ,טנַאגיג ,דניק ןריולרַאֿפ ,רעגנילש-דרעווש ,ןתיול

 .טנַאה רעטכער ןייד ןופ ךיז טסיג סָאװ ,טייקפייפוס'מוא

 רעסעב

 ,ןטלַאהַאב טָאג צץעגרע ןלעוו רימ
 .רעסעלש ןביז ףיוא םיא ןסילשרַאפ
 -- ןעטלַאה ןלייה ןיא סיא ןלעוו רימ
 .רעסערג ןכַאמ למיה ןייז ס ַא ד לָאז
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 !רעגרעב ,טרעדינ ןטספיט םעד לָאט םוצ
 !רתכ ,רעטנורַא ציּפש ןייד ןופ ייג
 ,רעגרע ןרעוו עטסעב סָאד טעוו'ס ןעוו
 .רעסעב עטסגרע'ס רשפא טרעוו

1037 

 גנורעוושַאב -

 ,סנזעוו ריא ,סנזעוו

 סנזעוועג טדניברַאפ ריא סָאװ

 ןגעט עקידנעמוק טימ

 ןגעטש ן'פיוא יַאמ ףוס ןטילב יו טלַאֿפ סָאװ ,ריא

 רעלעק ַא ןיא ףיוא-טצילב סָאװ ,ריא

 ןוומת םענופ צץיה רענעדלָאג ןיא ןסיורד טמיווש ןוא

 .רעלעמעג עטלַא ןופ ןדלַאפ ןיא ךיז טלַאהַאב סָאוװ

 ;סעמַאמ עגנוי ןופ ןטסורב וצ ךיז טקירד ןוא

 םיוקיםיוק טרעטיצ סָאװ ,ריא

 ןטייצ רעד ןופ רעגייז ן'פיוא סרעזייוו עכיוה יו

 םיוב ןעמַאזנייא ןַא ףיוא טייר סָאװ ,ריא

 | ןטייוו טעה דלעפ ןטימ ןיא

 ביוש רעקידרוּפרוּפ ס'הנבל רעד ךרוד טקוק סָאוװ ,ריא

 ;הלבק-לעב ןטלַא סעד ,דלַאוװ ןדנילב םוצ

 ביוט א ןופ ןקור ן'פיוא ךיז טגָארט סָאװ ,ריא

 ;הללק ַא דַאנעג ןיא טלדנַאוװרַאפ סָאװ ןוא

 | | חיר רעייא סָאװ ,ריא
 -- ,ךייט ןופ גערב םייב טניוו םענופ חיר רעד יווװ זיא

 ,ךיא ייטש ָאד ,ךיא-ןיבדָאד

 .ךייא ףיוא ךיא טרַאװ ָאד

 סקיד'ברעמ
 זיא ךאלמ א

 .ןפָאלש ןעגנַאגעג

 ןעלגילפ יד טָאה
 ,ןָאטעגסיױוא ענייז

 ןייגנפָאלש ן'רַאפ

 ןַאטעגפורַא ייֵז

 סױב-ךַאלרַאש ַא ףיוא

 .דָאס-ברעמ םעד ןיא
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 ןעלגילפ ןעגנעה

 .ךאלמ ַא ןָא

 עקירעגנוה יד וצ דיל

 ,סרענגיל יד טגָאזעג ךייא ןבָאה ןגיל ַא

 ןקייל ,ןעגנַאהנעמַאזוצ וד ןופ טעַאּפ ,ךיא זַא

 .םירוסי ערעייא ןיא
 ,טָאג זיא ךייא טימ
 םיא טימ טשינ טנעז ריא שטָאכ
 .(סָאװרַאפ -- סייוו ךיא)
 ,טייצ ַא טמוק'ס רָאנ
 ,ךייא טימ רע יוװ ,םיא טימ ןייז טעוו ריא ןעוו
 גנַאהנעמַאזוצ רעד ןקעלּפטנַא ךייא ךיז טעוו סע
 .ןרעטש יד ןוא רעגנוה רעייא ןשיווצ
 ןוז יז זָא ,ריא טעוו ןקעדטנַא
 טיורב םעד ןופ עמאמ יד זיא
 טיורב סָאד זַא ןוא
 ,ךייא ןיא ןוז ןרעוו רעדיוו זומ
 .טולב רעייא ןיא ןוז ןרעוו זומ

 ןדנירג .ריא טעוו -- ןייז טקעלּפטנַא ךייא טעוו סָאד ןעוו
 ,ןוז ןוא טיורב ןופ לַאנַאיצַאנרעטניא םעד
 ,ןדניברַאֿפ ךיז למיה טימ טעוו רעלעק ןוא

 עטַאמש עדעי ןטכייל טעוו ןיורק ַא יוװ ןוא
 ,ןקינערב ןוא ןקינוז סםעד ,בייל רעייא ףיוא

 ,ןגינעק יד ,ריא ,ןרַאה יד ,ויא ןוא
 .עטַאז יד ןויילסיוא טעוו

 1931 ,עשרַאוװ

 טיילרעדעפ יד ףיוא זילטַָאּפש

 .טלטניטַאב ןוא טלטניפַאב ייז ןבָאה צלַא :קוק ַא ביג
 .טסימ יו רעכיב גרעב רעטנוא ןצכערק סעצילָאּפ ס'טלעוו רעד
 -- טלטניהעג טכייל ןבָאה לייט ,טלזייאעג רעווש ןבָאה לייט

 .טסיזמוא זיא יִמ יד זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק ןוא

 ,ןשימעזַאקַא ןיא יילב ןיא דייר יד ןָאטעגנָא רענייא טָאה'ס

 .  ,שירַאודוב ןָאלָאקעדָא טימ טצירּפשַאב רעטייווְצ ַא
 ,ןשימעהָאב תונז ןטכייל ןבירטעג ייז טימ -- רעטירד ַא

 .ןשירַארעטיל סעד רָאיצרַאװש ןייא וצ קעווַא זיא צלַא סָאד ןוא
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 ,סעטילַאער ןייז זיא טסייג סָאװ ,רעקיבױלג וד ,ףיוא ייטש
 ,רוביד ןייד ףוצרּפ סענעריּפַאֿפ ןיא ייז רעדיילש ןוא
 ןרוביח ַא ריד ייב זיא'ס זַא ןעניימ טׂשינ ייז ןלָאז ןוא

 .טעקָאק ַא ןופ זירּפַאק ַא יצ ַאֹזַא שינעגיירש ַא

 ,תוחור עטלַא ידלַא וצ ,סעקינרוטַארעטיל ןענָאיגעל
 .ויימ עטיוט ןפעלש ןוא ךעלקע יד ייב רעטרעוו ןעיצ
 תוחול ןעוועשלַאפ ייז קר ןוא רוה-טלוק יד ןּכַאמ ייז קר
 ,זייא זיא צרַאה רעייז ןעֹוו רעייפ ןריצירבַאפ ןוא

 ,טָאלקטינש ןייד ןיא טרָאק קיטש ַא יו טרָאוו'ס ןּפַאט ייז
 ןרוטַארעטיל

 .ןזַארפ יד ףיונוצ יז ןֿפעלק אכעייּפש ןטסניד טימ
 !ןזַאלב ןקידרעקיוה סעד ,טרָאוו רעייז וצ ךַאמש
 !רושטש רעקידעבעל ַא יו ,דיל-טָאּפש ,ייז גנירּפש סינֿפ ןיא

 ןסערַאביירׂש יד ייב טרָאװ ַא רָאנ זיא ןיילַא טָאג וליפא
 ,דובכ-אסכ ןטלַא ןייז טקנוטסעגנייא ייֵז ןבָאה טניט ןיא
 ,ס'ארב-אנת עמַאס עּלַא ,עלַא ייז ןענייז סיורג ןוא

 ,דובל ןקיד'הזֿבנ סיוא ךיז קילרַאק ייב טגניד קילרַאק ןוא

 !ןעיירש עלַא ייז יו ןוא --- ךעלינשבה-ךלמ-גוע ליפוזַא
 .תולרֹוג רעיײֿפ ףיוא טפרַאוו'מ ,ךעלּפינק ןעמ טיצ טסייג ףיוא
 -- ןעיירעצילמ עטצעל יד ,ךיז טּכַאד ,ןיוש טֿפױקרַאֿפסױא
 יד רַאֿפ טינוק טּפעלש ןוא צלַא ךָאנ טעוועצילמ סָאד ןוא

 .טעלָאּפ

 ףיֹוא טסּפָאלש סָאװ וד ,עשיטָאידיא טייקכעלברעטשמוא
 ,ריֿפַאּפ ןסיוטש

 ףָאלש ןוא -- ךיוב-רעלעפ:קורד ןייד ןיא ןייא ייֵז גנילש
 !רעטייוו

 םענרעטניט טימ טכעלברעטשמוארַאפ ,טנָאקיסקעלַאב טרעוו !
 !ריסקילע

 !רעטיילברַאֿפ ַא טלעוו ַא ןיא טָאה ןדע-ןג ןטקורדעג ַא

 ןדייז ןיימ ןוֿפ רעקרַאטש רעד טָאג רעד טסיב וד סָאוװ ,רעבָא וד
 ,רַאנ ןעמערָא ,רימ ביג -- ,ןעמוק סָאוװ ,יד ןוֿפ טָאג רעד ןוא
 רכש םעד טשינ יבַא ,םונהיג ןטסגרע ןופ רעצ םעד
 .ןדע-וג ןטקורדעג ַא ןופ

 1934 ,עשרַאװ
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 יבר רעד טנָאז

 :הכרב יד ןכַאמ ךיז טיירג לארשי-שיא ןַא זַא

 | ,תיציצב ףטעתהל

 .סיכאלמ למעזעג ַא םיא םורַא טרעוו

 זיא צילב ַא יווװ ךיג

 .רע טנוװַאד טָא זַא ,ייז וצ ןעגנַאגרעד

 למעזעג ַא טרעוו ױזַא
 ,ןע'יוא ןוא תוחמש ןופ רַאה ,ןסיורג ַא רעמזעלק ַא םורַא
 .ןעיָארטס וצ לדיפ יד ןָא טביוה רע תעשב
 :טרַאוװ עמ ןוא טייטש עמ
 .רע טליֿפש דלַאב

 טכַאנרַאֿפ םענעי ןיא קיביײיא

 ןגיוושעג טָאה ןילַא יז טשינ
 .טכַאנרַאֿפ סענעי ןיא קנַאב רעד ףיוא
 ןגיוושעג לרוג ריא טָאה סָאד
 .טכַארטעג גנוטכַארט ַא ריא טימ ןוא

 ןרָאוװעג יז-זיא טבעוועגנייא ןוא
 טכַאנרַאפ םענעי ןיא ףיט רָאג
 ןרָאי עקיטציא עניימ וצ ןוא
 .טכַאנרַאֿפ סענעי ןופ יז טקוק

 ,ןרָאצ טימ טקוק יז זַא ,טפערט'ס ןוא
 ,טכַארַאפ טימ טקוק יז זַא ,טפערט'ס ןוא|

 רעיורט טימ יז טקוק ךָאנ רעמ רָאנ
 .טכַאנרַאפ םענעי ןופ ,טרָאד ןופ

 ,טרעיורט ןוא רעבירַא טקוק יז
 .טכַארט ןוא רעבירַא טגייווש יז
 טרעיוד ןוא רימ וצ טקיטייוװ יִז
 .טכַאנרַאפ סענעי ןיא קיבייא

 גנולגיּפשּפָא

 . ,טרעקרַאפ ןוא טרעקרַאפ זיא דרע רעד ףיּוא אלַא
 .דרע רעד ףיוא צלַא גנולגיֿפשּפָא ןַא רָאנ-זיא'ס לייוו

 זיא רעטלגיּפשענֿפָא ןַא םיוב ַא
 .סיפ יד ףיוא ךיילג טייטש סָאװ ,םיוב ַא ןופ רױּפַאק רעד
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 טרעגַאב צרַאה ןיימ !:ךעלקילג ןייז ךיא ןָאק יו
 .דרע רעד ףיוא ריוּפ ַא ק ןייז ןיב'כ סָאװ ,ןרהא םוצ

 ובנ

 ! ועביאנגעק דנַאל םוצ ,דנַאל םוצ
 ...יוזַא השמ ךיז טעב סָאד
 רע טייטש גנַאגרַאפ-ןוז ןליטש ןיא
 .ובנ ףיוא ךיוה ןוא םַאזנייא

 רע ביאנגע ק םוצ טּפַאשקנעב יד

 .יוט ןופ ןרערט יוו טרעטיצ
 ! רעביאנגעק דנַאל םוצ ,דנַאל םוצ
 !ובנ רעביאנגעק דנַאל'ס ,ָא

 -- ,רעבירַא רימ וצ םוק

 -- ,ינדא ןופ לוק'ס טדער
 ...רעביאנגעק ןיימ זיא טיירג
 .ובנ ףיוא טברַאטש השמ ןוא

 ץרועיש-ַא-ןָא ייווצ ןשיווצ

 ןרישרַאמ רימ רעטניה
 :רועיש ַא ןָא סנטכענ
 ץ'רועיש-ַא-ןָא ס'רבע םעד
 .ןרישרַאמ ,ןרישרַאמ

 ןרישרַאמ סיורָאפ רימ
 :רועיש ַא ןָא סנגרָאמ
 ץרועישיַאױָא ס'טפנוקוצ רעד
 .ןרישרַאמ ,ןרישרַאמ

 רישרַאמ ךיא -- ךיא ןוא
 .ץרועישיַא-ןָא ייווצ ןשיווצ
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 יי ןגיוא ןָא יורפגנוי
 .ןיניע הל תילד אתריּפש אתמילוע

 (רהוז) |

 ,ענייש יד יורפגנוי יד
 ,ןגיוא ןייק טְשיִנ טָאה סָאװ
 עמַאמ ַא יז טרעוו ןעוו

 ןןגיוז וצ ןטלעוו יד

 יורפגנוי יד זיא ואוו
 ןןעגנַאגעג ענייש יד
 גנַאגקעװַא רעד גנַאל יו

 !טרעיודעג רעריא
 !טרעירוט ,ןטלעוו

 !ןעגנַאזעג ,טרעיורט

 ,ענייש יד יורפגנוי יד
 ,ןגיוא ןייק טשינ טָאה סָאװ

 עמַאמ א יז טרעוו ןעוו
 :ןגיוז וצ ןטלעוו יד
 ?ןעגנַאגעג יז-זיא ואוו

 ןןעניז ןיא יז טָאה סָאװ |
 ןגיוא ןָא יז ליוו
 !ןעניפעג ןגיוא יד
 טרעיול ריא ףיוא ,ייוו
 .. .ןעגנַאלש רעביא גנַאלש רעד
 !טרעיורט ,ןטלעוו

 !ןעגנַאזעג ,טרעיורט

 רעדלעּפטכַאלש

 (הרות ַא ס'נמחנ 'ו)

 טלעטש רע ...ריזנ ַא טרעוו שטנעמ ַא

 ,טלעצעג ןייז דלַאװ ןיא
 ...רעצכעטייוק טימ ךיז טזייֿפש ןוא תודיחיב טבעל
 | טייז ַא ןַא טבעל
 ,טייל ןופ ןוא טייצ ןופ
 .רעצכעטייב ןוא למוט ןופ

 ,תומוא עטרעּפמַאעצ ןוא -- גָאט ַא םענייא ןיא טשרע
 ,ןטכַארטרַאֿפ םעד ,םיא ןיא ןעלמערד סָאװ
 .תומוהמ ןרעמ ןוא המחלמ ףיוא סױורַא ןעייג
 .ןטכָאלש טימ ריזנ רעד טרעוו לופ

 ,םיא ןיא ןלַאפ ןוא ןלַאּפַאב תונחמ
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 ,טולב ןופ ןכייט ןיא תונחמ ן'ססוג

 :קיזוומ רעדליוו טימ תולייח ןרישרַאמ

 ,גיו רעדליוו

 .טֹוּפַאק ןטסיוו ףיוא ךעלנע

 !טוג טשינ

 ... טךייל ריזנ רעד

 ,קירוצ רע טֿפיױול

 -- קירוצ ענייז רעדלעפכַאלש יד ןופ

 .טייל וצ

 ז,4 צ18 ,סיָאסַאקיֿפ וצ ןטסקעט

1 

 םדא ןטעקַאנ ַא ןָא
 ,טכורפ ַא יװ ,ןָא ךיז טגנעה
 :הוח עטעקַאנ ַא
 ,רעּפרעק-תריסמ -- סיפ יב ֿפָאק ןופ

 סיורַא ןעגנונַָאמרעד ןופ רַאנ
 ,רעגניפ-ןָאמרעד ,רעגניפ-זייוו ַא טבייה
 :ןַאמ רעד

 ןגעקַא טייטש סָאװ ,יד זיא רעוו
 ,טליהעג יולב

 ,סמערָא עריא ןיא זניק ַא

 ןףָאלש ןיא דניק ַא

 ?עמַאמ ןיימ טייז רענעי ןֹופ טׂשינ סע טמוק
 ,טגייווש ןוא ךימ יז טלַאה סמערָא יד ןיא
 .רעטגרָאזרַאֿפ-יולב למיה וו ףיוא טייג

2 

 טסנעּפשעג סָאד ,סע ביירט --
 !תועינצ רעשירעניגרַאֿפ-טשינ ןופ
 !ךיא יו לָאמַא ןעוועג טשינ יז זיא
 :טרעגַאב טשינ ןטַאט ןייד וצ טָאה
 ןעוועג טשינ דיירפ ריא ךיוא זיא
 ןדרע רעטעקַאנ ןופ דיירפ
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 -- וד טסיב דרע ןוא דרע ןיב'כ
 .דרע וצ ,דרע ,ךיא ייג
 !ביירט עמַאמ יד
 .טרעטש יז

( 

 :סייו ךיא רָאנ ,טשינ טדער עמַאמ יד --
 וד ךיוא ,ליוו יז

 .ןרעוו עמַאמ טסלָאז

 :ךימ סמערָא יד ןיא יז טלַאה

 טלַאטשעג יינ ןיא טסלָאז וד ,ליוו יז
 .ךימ ןריובעג

 :ליוו עמַאמ ןייד סָאו ,ךימ טרַא סָאוו --

 .טנָאמ ןוא שירעניגרַאפ-טשינ יז טמוק רבק ןופ
 .ןייז עמַאמ טשינ ליוו ,טשינ דניק ןייק ליוו'כ

 !עמַאמ רימ סָאו ןוא דניק רימ סָאװ
 .ךיד רָאנ ןעק'כ

4 

 ,ןעייזרַאֿפ ריד ןיא דניק א לעוו'כ --

 ןרעוו וטסעוו עניימ עמַאמ יד יוװ ןוא

 .רעטגרַאזרַאֿפ-יולב למיה

 ,דניצַא ךיא יו ,ןוז רעזדנוא טעוו ןייג
 ,בייוו וצ ,רעטעקַאנ וצ דרע וצ
 בייל ןייז ןופ בוט-םוי ןטימ ןיא רַאנ

 ,ןעמוק םולח-וצ םיא וטסעוו
 ,טציא עניימ עמַאמ יד יוװ
 לָאמַא סָאוװ ,למיה רעד ,וד)
 -- (ןטלַאהעג םיא םערָא ןיא וטסַאה
 הוח ןייז ןוא
 . . . ךיד ,ןביירטרַאפ ךיד ןסייה טעוו

 .עמַאמ ןרעוו טעוו יז ךיוא זיב

5 

 :ליפ ךיא --
 ,ןייג ןטייווצ ַא וצ רימ ןופ טסעוו וד
 ,ןײלַא ןייטש לעוװ ,עמַאמ ןייד יוװ ,ךיא ןוא



 73 | תלהק ףיוא ןרהא-שרדמ :עמעָאּפ יד ןוא --- רעטעלב עטשימרַאפ

 ,טמערָא יד ןיא דניק ַא
 -- -- -- טזָאלרַאֿפ

 ,ןייג רעטייווצ ַא וצ ריד ןופ לעוװ ךיא --
 ,ןייז למיה טסעוו ,עמַאמ ןיימ יו ,וד ןוא
 ,ןילַא ןייטש טסעוו ,עמַאמ ןיימ יוװ ,וד ןוא
 ,סמערָא יד ןיא דניק ַא
 .טזָאלרַאֿפ

6 

 -- טנורגרעטניה ןיא ןרוגיפ ייווצ
 .ךיא ןוא הנוז יד
 הנוז יד רימ ןיא זיא טלקיוװעגניירַא
 .גנַאלש א יוװ

 ,רוה יד ןסערעד ןרעוו טעוו לענש
 ,רוגיפ יד טָא יו -- קוק -- ןציז לעוו'כ ןוא
 .גנַאב סענעגייא ןיא ,ךיז ןיא ףיט טליונקרַאפ
 ,רעטרעוו ןָא ,טמעשרַאפ
 דניז ןיימ ןָאט הליפת טעוו
 ,רעטכעוושרַאפ למיה ,ריד וצ
 !דניק ןיימ ןופ עמַאמ

 !לחומ ייז ,עמַאמ עקיבייא

 רעטרעפ ַא ןוא יירד

 :ךײלגַאב יירד ןעניואוו טּפַאשדנַאל רעד טָא ןיא
 .ךייט ַא ןוא למיה רעליטש ַא ,גרַאב ַא

 ,ַאד ןעמיווש ןוא טכַאנרַאפ ָאד ןעלמיה ןרוטנָאק ס'גרַאב םעד
 ,ןלערַאװקַא ןוֿפ טייקיטפול ַא טימ טכעליולב רע
 -- ָאד למיה רעד ךיז טלגרעב סעילַאווכ-ןקלָאװ ןיא
 :ןלעװ יד טגרַאב ןוא ךייט רעד ָאד טלמיה'ס ןוא
 .ןעיניל עקיד'תופתוש ןוא עקידנַאנַאב ןעגנוטכַארט

 זיא ןײלַא-ןוא-סָאזנייא
 .רעטרעוו ןוא ןעגנוטכַארט ןשיווצ לגָאוװ ןיימ
 ,תונכשב יירד יד טָא טימ גנַאל ןעניואוו לָאז'כ ןעוו רָאנ
 -- ןינע רעייז ןיא ךימ ןעמונעגניירַא ייז ןטלָאװ
 .רעטרעפ ַא ןייז ףתוש ַא טלָאוו'כ ןוא
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 קירב-ןָאטגנישַאוװ יד

 גערב סינָאטדַָאה סעד סיוא גנעל
 .סעיַאטס עכעלדנעמוא -- סָאטיױא
 .קירוצ ןוא ןיה סָאטיױא

 :קירוצ ןוא ןיה -- סעילַאװכ יד ןָאסדַאה ןיא

 -- סעיַאטס עכעלדנעמוא
 .קיזומ ענָאטָאנָאמ

 .ןייטש רעטלַארוא ןַא -- גערב םייב

 -- גיל ךיא ,גיל ךיא ,
 רימ םורַא
 -- -- קיווְצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה אלַא טפיול

 קירוצ תורוד טימ ןיב'כ

 ".רענַאידני א ןַא ןעוועג

 :זָארג רעגנַאל ַא

 -- קירב ,רעסַאװ ,סָאטיױא עזיכ,,

 -- ןייטש ,למיה

 -- ןייטשרַאפ טשינרָאג ןָאק
 ,גיוו ַא ךַָאנ גיוו ַא ךיז גיוו
 יי--קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה

 קירב יד
 ,קירוצ ףיוא טשינ טקוק
 .וצוצפיורַא ,וצניהַא טייג
 :ןלייז ןשיווצ ןושמש ַא
 -- קירטש יד רע טסיירעצ טָא
 וצ-למיה ךיז טזָאל ןוא
 .סעציילּפ יד ףיוא קרָאי-וינ טָאטש רעד טימ

 טעקנַאב ַא
 טעקנַאב ַא טכַאמעג ןוא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא
 ,טדערעג ןוא טדערעג ןוא טדערעג ןוא טדערעג ןוא
 ,ןריובעג טרָאו רעייז טָאה טשינרַאג ןוא

 ,דש ןייק טשינ ןוא ךאלמ ןייק טשיני

 ,דייר ןוא דייר ןוא דייר ןוא דייר זיולב
 .דיירפ ןָא דייר ןוא רעיורט ןָא דייר
 לַאז ןטימ ןיא ןסעזעג זיא לייווגנַאל יד
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 ,לַאינ ע ג טרָאוװ םייב טצענעגעג טָאה ןוא
 ,ייט לועלג ריא טשימעג ןוא טשימעג ןוא

 .ײטשרַאֿפיכ ,ָאי :לּפעק ן'טימ טגיוועג ןֹוא

 טזָאלעג טָאה ,רָאטַארָא רעד ,רקש ןוא
 טסָאט ןייז ןיא ןוא -- רקפה ףיוא גנוצ ןייז
 ,זיומ עלוד ַא יו ,קירוצ ןוא ןיה זיא
 .סיורג :לטרעוו-קילרַאק סָאד ןעגנורּפשעג

 ,עיפָאזָאליפ ןופ רָאטקָאד ַא ,תֹוט ש ןוא
 :טדנעלֿבעג רעטרעוודמערֿפ טימ לעה טָאה

 ןעיפָאזָאֿפָארטנַא ,םזיטערקניס
 .טנעלַאוויוװקע ,עיזַאוקניסַָאיד'יא

 ,רעטסעמ יד טרָאװ ַא ןעמונעג ןבָאה'ס ןוא
 ,רעטסערג רעד רעוו ןוא זיא סיורג רעוו ןטסעמ סָאװ
 .רעטסנעלק רעד רעוו ןוא זיא ןיילק רעוו ןסייוו סָאװ
 ,ןעזעג טשינ טָאה ייז ןוֿפ רענייק ןוא
 רעטסנעפ ןיא גנוצ ַא סיוא ייז טלעטש סע יו
 רעמוטש-טיור טײקשיטַאֿפש טימ
 .רעמוז ףוס ןופ הנבל יד

 טערָאֿפ

 ..,רבד רותסה םיהלא ךובכ

 ןיוליג זיא םערָאֿפ זַא ,סָאד טגָאז רעוו
 .טלַאהַאב סָאװ ,סָאד זיא םערָאּפ
 ,ןטלַאהַאב ךיז טלָאװעג טָאה טָאג ןעוו
 .טלַאטשעג ןֿפַאשעג רע טָאה
 ,רעטלַאטשעג עלַא ןופ רעטסערג רעד
 .רע טלַאהַאב רעמ -- סיוא טגָאז רע רעמ סָאוװו

 אטח לע |

 ,ןסעגעג צרַאה ןיימ טָאה סָאװ ,ןייּפ רעד בילוצ
 -- ,טנַאעג בָאה ךיא סָאװ ,גנונַא רעד ןֹוא
 טנַאעקַא סָאװ ,טייקיבייא ןַא ןוֿפ גנונַא יד
 -- ,ץתעל-תעמ עשידרע ס'נשטנעמ םעד צץוחמ
 ןסעגרַאפ טסלָאז וד ,טָאג ןיימ ,ךיד ךיא טעב
 - ,ןסערדַא עקיטכיר ןייק טשינ ףיוא ריד וצ ווירב ןביירש ןיימ
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 ןיא סָאו דיומ ַַא ייב יוװ) םעניירמוא ןוימד ןופ דניז יד

 ,(ןסעזרַאפ

 טנַאּפשעג ןַאּפש-רעטרעוװ ןיא ןייג ןופ דניז יד
 .טנַאלַאט ןיא ןוא טסנוק ןיא ליּפש ןופ דניז יד ןוא

 ?ואוו

 .רעטזיורבעצ טפַאשקנעב טימ ןגערפ

 ;תורוא ייב םילכ

 !ורע טזיוה ואוו

 ,םיכאלמ :תורוא יד ןגערפ

 !ןרע טרעיוד ואוו
 ןרע טרעיוה ואוו :זדנוא טגָאז

 :םיכאלמ קיגערפ ןרעפטנע

 -- רעטניורקעג ךילרעה רעד
 ?רע טניואוו ואוו

 :אפוג ךיז ייב טגערפ רע -- רע ןוא
 -- ֹור יד ןוא ואוו רעד ןיב ךיא זַא
 ןעור ךיא ןָאק ואוו ָאט
 ,ןעואוו ךיא ןָאק ואוו ןוא
 ...ןואוו

 ברעמ ןיא רעלַאמ רעד

 ,זָארג ןיא ףיט רעטסעקרַא ןַא
 ,טלירגעצ ךיוה ,רעטסעקרַא ןַא
 סָאװ ,רעלָאמ םעד ביול ַא טליּפש
 דליוו-שי'נואג טלָאמ ןוא טלָאמ

 דליב ךָאנ דליב
 .ןביוא טרָאד

 ,דניוושעג ,דניוושעג ,דניוושעג טלַאמ

 יד ןדָאלוצסיוא ךיז טלייא

 ,ינעשז ןייז ןופ ץיה ערַאג

 -- דנילב רע טרעוו דלַאב :סייוװ רע לייוו

 טניֿפשרַאֿפ טכַאנ

 .ןטלעוו יד |
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 ,(ָארג ןיא ףיט רעטסײמלּפַאק
 זָאר .ךָאנ טליּפש רעטסעקרָא ןייד
 רע רעבָא .ךָאנ גרַאב ַא טילג

 רעווש .רעלַאמ רעד ,דנילב ןיוש זיא
 רע טרעּפלָאטש

 .טנורגּפָא םוצ

 סטיַאה ןָאטגנישַאוו ,טכַאנ

 ןליבַאמָאטיוא
 ןלירב עקידרעקַאלֿפ עקיכעלייק ןיא
 טזַאלעגסױרַא ךיז סנרָאה יד טימ ןבָאה
 .ןדגַאי עטייוו ףיוא עקיטכַאנ ףיוא
 קירב-ןָאטגנישַאוװ טָאה'ס
 .ןדגַארַאמש רונש עגנַאל ַא טעוועליצעגנָא
 ןעמַאלפ ןופ הנותח ַא

 .ןלעווש עכיוה ס'יזריושזד-וינ סיוא-גנעל

 טנַאה סעמעוו
 !ןלעזורַאק ענעדלָאג טרָאד טיירד
 ,ןלעה ַא ךַאל ַא ייז ןכַאל קידנפיול

 ,ןלעזורַאק יד
 רע טכירק סָאװ :ךיז ן'שודיח ןוא ןכַאל
 !רעביאנגעק סנטָאש ס'נטעהנַאמ ןשיווצ
 ,רעבירַא טשינ רע טמיווש סָאוװ
 ,רעטכיד רעקידנעשזדנַאלב רעד ,רַאנ רעד
 .,ךיוה רעד ןיא זדנוא וצ
 ...!רעטכיל יד וצ

 ךליב סָאד

 ן'רעוועקצוס םהובא

 טלַאטשירק סענרעמוז-ףוס םעד קיטנוז םעד טָא ןיא
 .קרַאּפ ןלַארטנעצ ס'קרָאי-וינ ןיא טפול יד
 דלָאג טּפמעדעגֹוצ ןופ ךעלסיפ טימ ביוט ַא
 .טגנירּפש סעלַאב-סוֿפ ַא .רענרעק ןשיווצ טריצַאּפש
 טקניז רעטקידנואוורַאפ ַא לגיופ ַא יו
 .טַאלב ַא דרע רעד וצ

 .ייברַאפ לרָאּפ ַא טייג קידעכַאל

 טאלב קידקיטנוז סיורג ַא רעביא
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 ,הנקז רעניילק ַא ןופ ןלירב ןעייג
 סלעג ךןוא סנירג רעביא
 .םיוב ַא ייב ךיז טלַאהרַאֿפ טנוה ַא .ןקעלפנוז ןצנַאט

 (דלעפ ן'פיוא ןגעקַא ךיז טצעז ,ּפָארַא טְפיֹול קירוועוו ַא

 קילבנָא םעד טָאה סָאװ ,ןכעלטיור םעד
 ,ןייטש ןיא טלדנַאװרַאפ ,רענַאידניא ןשיטייצרַאֿפ ַא ןופ
 .זָארג ןיא ןגיוצעגסיוא טגיל גנוי ַא

 ןַאמסילָאּפ ַא .טרעכייר לדיימ ט'הגאדירַאפ ַא

 .קיטנוז םעד טכַאװַאב ,דרעפ ַא ףיוא ץלָאטש טציז
 רעטרעקעגרעביא ןַא :רעסַאװ ןיא רעטנורַא זיא סיוב ַא

 :.רע טרעלק ,רע טייטש

 קירוצ ןוא ןיה
 ךיז וצ ךיז ןופ :לגיופ ַא טרעטַאלפ

 ---רעקיטשזייא ענלמרימ --ךעלדנקלָאװ וצ .תורושב רע טגָארט

 ,סעטַארקָאס ַא ןופ םינּפ ַא טימ ,ףױרַא טקוק

 .סעטַאמש ןיא סָאב ַא

 רעקיּפעקסיײװ ַַא רעלָאמ ַא

 .קיטנוז ןקידרעמוז-ףוס םעד ןופ דליב סָאד טלַאמ ןוא טייטש

 | ,רָאוװ יױזַא ,רָאלק יױזַא ץלַא טעז רע

 .דליב סעד וצ טינ טרעהעג ןילַא רע לייוו

 ,ןסיורד םענעי ןוֿפ טקוק רע
 .טסנוק ןפור ןשטנעמ סָאװ
 טליּפש -- ױַא טלָאמ רע יוװ ןוא

 גיוא טלַארּפעגפױא ןייז רַאֿפ
 .טיוט ןפור ןשטנעמ סָאװ ,רערעלעה ַא ךָאנ ןסיורד ַא

 דָארב ןיא דוס ַא

 ,דוס ַא לָאמַא ןעוועג
 ,דָארב רעביא ןייצַאּפש ןייג לעוו'כ :ןייא םיא טלַאפ
 דוס םעד ןעזרעד דָארב צנַאג טָאה
 .טַארבינַאּפ ןרָאװעג סיא טימ זיא ןוא

 :טָאג רַאפ דוס רעד טנייוו
 .טַארקָאטסירַא סיוא ןיב'כ
 ,דוס ָא ןייז וצ ףיוא ןפַאשעג ךימ טסָאה
 .דָארב צנַאג רַאֿפ ל'דוס ַא ךיא ןיב ףוס םוצ
 .ל'דוס עינַאֿפ :ךימ טפור ליצל עדַאיל ַא
 .לזָאהַארַאק םוצ רעהעג'כ
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 ,דוס ,רעטציא טשרע :טָאג טרעפטנע
 ײֿפש-ליק ריד ןופ טכַאמ עמ ןעוו
 -- ײּפַאלַאש ַא םתס טסיב :טניימ עמ ןוא
 ,לודגה דוס ַא וטסיב

 ןוגינ רעווַאלסַארב ַא

 טייקיטסולג ןייד רָאג ןגעק
 טיײקיטסופ ןוא טשינ ןענייז
 ,טנהיג ןטרַאס עלַא
 .קיניײֿפעג ןימ רעדעי
 !רעקינייּפ ןרַא ןעמעוו
 רע'גונעת גונעת ןייד זיא'ס
 ,גונעת ןדעיַא ןופ
 ,ךעליירפ ןוֿפ רעכעליירפ
 .קינייש ןופ רעקינייש

 ,ריד ךָאנ סיוא רימ טייג תויח'ס
 .קינייד זיא צרַאה ןיימ רָאג

 לטניה ַא

 ,חצור ןרעטצניפ ַא ןופ ןגיוא ייווצ טימ בלכ ַא ןַארַאֿפ
 ,חיר רעקיד'ארחהא-ארטיס ַא לעפ ןייז ןופ ךיז טגָארט סע
 רעטיול ןוא ליטש סע זיא -- לטניה ַא ןַארַאֿפ ןוא
 ,רעטיולבעצ טֿפול-טנוװַא ןיא טריצַאּפש סָאװ ,לטניוו ַא וו

 !טניה עקיד'רזכא יד וצ לטניה ןימ ַאזַא טמוק יוו
 .דניק ַא ןופ לוגלג רעד זיא סע :טסייוו ןוא םיא ףיוא טסקוק וד |

 --- ליּפש ַא זיא סע :רָאפ ריד טמוק ,סע טליב ןוא
 ,ליבעג ס'טנוה א עלעדניק סָאד ךָאנ טכַאמ'ס
 סעיגעלע יו ןגיוא סע טמוקַאב -- קיטעמוא סע טרעוו ןוא
 .ס'עגּפ עריא טימ טלעוו יד ןרעױרטַאב סָאװ ,ןטעָאּפ ןופ

 תדמושמ רעד על'הנח ןופ דיל שילַארָאמ ןייש ַא

 (טקעלַאיד ןיא)

 ,טלמינַא ,טלמינַא ,יוא
 סעדיַאמישעמ יד על'הנח זַא
 ,טלמירדנַא ןרָאוװעג זיא
 סעדיַאז יד טימ סעבָאב יד ןענעז
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 :יַארשעג ַא טימ ןעמוקעג

 !יַאוו זַא ןוא ךַא זַא

 !וטסיב ואוו ,על'הנח

 !וטסיט סָאוװ ,על'הנח

 !על'הנח ,על'הנח

 ןעמיקעגפָא ףָאלש ןופ זיא על'הנח יוו ןוא

 .ןעקנערט ךיז ךַאט םוצ ןפַאלעג יז זיא ױזַא

 ךניז ןיימ וט ,רעסַאוו ,רעסאוו

 .ןעקנעווש רימ ןופ רעטנורַא

 ,בַאל ןיימ גַָאווצ ,רעסַאוװ ,רעסַאוװ

 !בַארטרַאֿפ רעסַאוו-דמש סָאד

 !וטסיט סָאוװ ,על'הנח
 !?וטסיב ואוו ,על'הנח

 !על'הנח ,על'הנח

 ,ןעמיקעג טלעוורענעי ףיוא ןוא ןעמיוושרעד זיא על'הנח יווװ ןוא

 .ןענירעג ּפעצ עריא ןופ רעסַאוו סָאד זיא ױזַא

 טניַאוװעג יז טָאה ןיַאוועג סיָארג ַא

 .ןעניז ןביז יו ןטכַאלעג טָאה בַאל ריא ןוא

 !ןיאוו 'שינ ,על'הנח

 ,ןיאר וטסיב דניצַא

 !על'הנח ,על'הנח

 ןעלמיה טעוו רבק ןייד רעביא

 סָאלש םענרעבליז ןרעווש ַא ףיוא
 .ןעלמיה יד הנבל טסילשרַאֿפ

 ,תוצח עווַארּפ ,דרע רעד ףיוא ציז
 .תוא ןוא רעדנואוו ףיוא טשינ טרַאוװ
 סָאלש ןרעווש ַא ףיוא
 .ןעלמיה יד ןסָאלשרַאפ ןענייז

 .ןעלמיה יד ףיוא סָאלש ַא טגנעה'ס
 .טכַאנייב וטסעוו ןייגסיוא
 סָאש ַא טיור טוט ןגרַאמ
 -- סָאלש םעד ּפָארַא טקַאה ,ןוז יד
 .ןעלמיה יד קירוצ טנפע ןוא

 .ןעלמיה טעוו רבק ןייד רעביא
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 טעָאּפ ַא

 עדווירק יד ןָא ךיז טמענ סָאװ ,סנױזַא ָאד זיא רימ ןיא
 .ןעמָאנ ַא ןָא ןכַאז ןופ
 שרָאֿפ ןוא ןיירַא גיוא ןיא ףיט םענורב ַא קוק ךיא
 .ןעמָאטנַאפ ןופ ןבעל סָאד

 ןעמָאט עטקייוועג-ביוטש ,עלעג ,עטלַא ןופ

 ,ןע'מוהת ןופ יו רעטרעוו עטיוט ךיא יצ

 ,ןוז ןיא ייז לקיוו ןוא טניוו ןיא ייז רעגלַאוװ ןוא

 .'המשנ'ַאב וצ יינספיוא ייֵז

 טשינרַאג סעד ןסיוו

 .דלַאג -- עטייווצ ַא ,ביוטש ךַאז ןיי א ךיא ףור טָא

 .טשינ ךיא סייוו סָאד !:דלָאג סָאוװ ?ביוטש זיא ס ָאוו רָאנ

 .טשינ רָאה ַא

 ,טשינרָאג ןסיוו וצ טָאטשנָא ,טלָאוװ ךיא ןעוו ,ָא

 ,טשינרָאג סעד טסואוועג

 דלָאג ןוא ביוטש וטספַאשַאב םיא ןופ סָאװ

 ,ןסיוו טשינרַאג םענעי ליוו סָאװ ,סעּפע םעד ,ךימ ךיוא ןוא

 !טשינ רָאה ַא סייוו ,טשינ ךַאז ןייק סייוו ןוא

 ַאר וי גאינ

 ,ןלַאפ ןוא ןלַאפ ןוא ןלַאפ ןוא ןלַאפ ַארַא'ס
 .ןעקנַאלב ןוא ןעקנַאלב ַארַא'ס
 .טייקיאיירשעג עקיבייא ַארַא'ס

 עקיבייא סָאד טקערש סע
 .טייקיאייגרַאפ יד יו רעקיצניוו טשינ

 :ןייז קיאייווצ רָאנ ןָאק ךיא)

 ןלעוו טלָאוװ'כ
 .ןייז קיאייגרַאֿפ ייס ,קיבייא ייס

 ןגָארטרַאפ ןָאק רעוו

 .(!טײקיאײטשַאב עזיולב רעדָא ןיילַא טייקיאייגרַאֿפ

 .ןלַאּפ ןוא ןלַאפ ןוא ןלַאפ ןוא ןלַאֿפ ַארַא'ס

 ,ארַאגַאינ ,טסיב וד טייקיבייא ַארַא'ס
 .טייקיאיילרענייא ַארַא'ס
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 ןולִיּפ

 ןזליּפ ןיא לָאמַא רעטנורַא ןיב ךיא

 טכַאניײב גוצ ַא ןוא גוצ ַַא ןשיווצ

 .ריב רענעזליּפ ןזליּפ ןיא ןעקנורטעג ןוא

 טכַאנ רעד ןיא ןרָאפעג רעטייוו ןיב'כ

 :טכַארטעג בָאה ןוא טרעדנואוועג ךיז בָאה ןוא

 ןזליּפ ןיא ןָאטעגפיוא ךיא בָאה סָאװ

 !ר י מ ןיא ןזליּפ ןָאטעגפיוא טָאה סָאוװו ןוא

 -- ןַארַאפ טשינ זיא לַאפוצ !לַאפוצ

 .ריר רעדעי זיא ןַאלּפ ַא ןופ לייט ַא

 ןַאלּפ םוצ טָאה 'תוכייש ַא רַאפ סָאװ טנייה
 ןַאב ןוא ןַאב ןשיווצ העש עבלַאה יד

 !ריב רענעזליּפ ןזליּפ ןיא ןעקנירט סָאד

 תישארב

 ,ט'יוזַאעג טָאה ױזַא

 :טשטנעמעגּפָא טָאה שטנעמ זַא

 .טיוט טגיל דרע יד

 -- דלונה-ךר ןכיילב סעד ףרַאד רעוו .טרירפ למיה רעד

 :דלומ סעד

 :ייווצ -- ןעניאור עקיכיור רעביא

 רענַאיצילַאג ַא ,דיי רעקידלמיירטש רעכיוה ַא

 ,ײמָאלָאק רעדָא עשייר םורַא ןופ
 -- רעביאנגעק ןוא

 ,טכיזעג-טכיל-ןופצ ַא טימ ךאלמ ַא

 ,ייוו ןופ טעטסעיַאמ ןיא טרַאטשרַאפ

 .שילַארטַאעט-שיגעלע

 .רעטיצ ַא ןָא -- ךאלמ רעד
 רע טייטש לגילפ ענייז ןופ טסָארפ ןיא

 .רעטדימשעג ַא
 -- רעטייווצ רעד רָאנ
 -- ײמָאלָאק רעדָא עשייר םורַא ןופ דיי רעד

 רע טייג דלומ םוצ ךיילג

 .השעמ-תעשב רעטנוא ךיז טגניז ןוא
 סיינַארעביא ,רע טגָאז ,ףרַאד עמ
 .השעמ יד ןבױהנַא

1936 
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 ךיז ןגעוו

 :טסילַאנרושז ןוא רעקיזיפַאטעמ ןיב'כ

 | סָארג םעד ךוז ךיא

 .טסימ טימ טייקיבייא ןוֿפ

 ,רפוכ ַא ןופ טײײקיטפרעדַאבטַאג יד ןיב ךיא
 .טסירָאמוה ַא ןופ עילַָאכנַאלעמ יד

 :אֹל א ןיב ךיא

 עניימ ןטייקכעלקריוו יד

 .ערעייא ןטייקכעלקריוו יד ןופ קזוח ןביירט

 ,רעטיוט ַא ָאד זיא רימ ןיא

 ֹוצ ךיז טקוק סָאװ

 .בעל ,רעקידעבעל רעד ,ךיא יוװ

 ,טנַאטקעס ןיב ךיא
 .ןרעהעג טשינ עטקעס םוש ןייק וצ ןַאק סָאוװ

 .ןקוק םוצ ןקוקוצ ךיז גיוא ןיימ ליוו סע

 .ןרעה םוצ ןרעהוצ ךיִז ליוו רעיוא ןיימ

 -- ָאי ןדעי דשוח זיא ןומה רעד לייוו
 .ןעניינ עגולק יד ןָא םקונ ךימ ךיא ןיב

 ןעניימ ערעייז ןוא רעטרעוו רעביא ךיוה
 ןדניצ ןרעטש ַא יו ךיא ליוו

 :סטירד ַא גיוא ןַא ,סיינ ַא גיוא ןַא
 .ןדנילב םעד ןופ גיוא עטירד סָאד

 טערטרַאּפָאטױא

 ,קיטנוז רעשיאייוג ,רעקיברַאֿפ ,רעליק ךיז טלעטשי'ס ןעוו

 ,ףיוה ןיימ ןופ רעטכעוו רעד ,יטנעלַאוװ -- עדייב ןציז

 ,עבַאב עטאווע'ריזח-קיליומטיור ,עטקַאּפעג ןייז ןוא

 .לקנעב ןרעצליה ַא ףיוא עציילפ-וצ-עציילפ

 -- קיטימכַאנ קיטנוז ןצנַאג ַא ּפָא-ןקוק עדייב

 .ןטסילַאער ןענייז ייֵז :סאמנ טשינ ייז טרעוו'ס ןוא

 .ןעור ןוא ןגייווש ייז .ןצָאלג ייז !ןעוט ייז סָאװ
 ,פגייב ַא טימ דניק ַא ףיוא ,טניה ףיוא ןקוק

 ,לגייפ עשיטַאטש עשיינצבק ףיוא ,ךיור ףיוא
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 סיוא ןלעטש סָאװ ,סנקלָאו ךעלקיטש ףיוא
 ,תועבטמ ייז ףרַאוו שטָאכ ,ןעלטיה ענרעזעלג
 .תואיּפ טימ ןיבַאר ַא ןוא דמַאז ןיא ךעלּפענק ףיוא

 ,ךיילגוצ ןַאמגנוטייצ ןוא דוס:-לעב ,ךיא ןוא

 הריתס עקידגנונַא ןוא עקיטסגנַא ךיא

 טדניברַאפ סָאוװ ,המוא יד -- ,דניק ס'המוא ןיימ ךָאד ןיב'כ) |

 ,(הריפס ַא ןופ צנַאלגּפָא טימ שזַאטרַאּפער ןופ ׁשַא

 ,םירָאוװ בלַאה ,רעלדָא בלַאה ,סײהַא קיטנוז ףיול'כ ןעוו

 ,םערָא ןרעטנוא ןעגנוטייצ לקעּפ ַא טימ

 טולב טקינייּפרַאֿפ טימ ,גָאט ןיימ וצ האנש טימ

 -- ,טונימ רענעלָאטשירק ַא ףיוא ןטרַאוװ ןטרַאטשרַאפ טימ ןוא

 ,בייוו ן'טימ יטנעלאוו שזורטס סעד רעיוט ן'רַאפ ךיא ףערט

 ןכַאוו ןבלַאה ַא ןיא ןקוק ןוא ןציז ייז יוו

 .ןכַאז | קי ט ע ט ש ַא ב ןופ האנה ןבָאה ןוא

 האנק ןופ ןוא לוטיב ןופ קילב ַא ייז ףיוא ףרַאוװ ךיא
 ,טנַאקעג טשינ סע טלָאוװ ךיא זַא ,רעלק ַא ךיג ףיוא ביג ןוא
 ,טנַאקעג טשינ לוגליג םוש ןייק ןיא

 רעביל רעד ןופ סקָאדַארַאּפ ,קילרָא :ָאגלואוו ,ןרהא ,ךיא
 ,הניכש

 ,טנַאטקעס רעשיטסַאלֿפ-ָאעדיא ,רעטקַארטסבַא-ךעלניז
 ,זרעפ ןייז םענייק רַאפ ןוא סנייק רַאפ טשינ טביירש סָאװ ,רעד
 ,טסנוק רעקיליימש רעד ךובכל וליפא טשינ

 טסניד רעגנערטש ןיא רָאנ

 ,טָאג ןשירעלעפַאב סם ענע גיי א ןופ

 .םילבוקמ ןופ לקינייא ,ךיא

 -- טכַאניײב ןוא
 ,רתכ רעקידנענייש רעד םולח ןיא ףיוא רימ טייג טכַאניײב
 ,תוכלמ ןופ ןּפיל יד וצ רעטכַארטרַאפ ַא ךיז טגיוב רע יו
 ,לוגליג ַא טימ טסעומש ַארעוװַאדרַאק השמ 'ר ןוא
 .רענייש רעד ןַאשטַאװַא טימ קנַארֿפ טייג טכַארט רעטיור ןיא
 ,רוביצ חילש ףסוי ,עדייז-רעטלע-רעטלע ןַא סניימ זיב

 ,קירוצ תורוד רַאֿפ ןופ ירדנ-לכ ַא ןיא ךיז טגניזעצ
 ,םשילעב ןופ לייה רעד רַאפ צלַא ךיז טקידנע'ס ןוא
 ס ש ןופ קיצעביז-ןוא-ייווצ תויתוא עקידנצנַאט ןשיווצ
 ,טנעוו עכיוה ףיוא ןטייר סָאװ ,םיכאלמ ןשיווצ ןוא
 .אק םעד סיוא-ןזָאלב ןוא ליומ םוצ תורפוש ןטלַאה
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 ,קיטנוז ,קיטנוז רעדיוו זיא םורַא ךָאװ ַא ןיא
 ,בייוו ןטקַאּפעג ןייז טימ שזורטס ןיימ ,ייז ןציז רעדיוו ןוא
 ,לקנעב ןרעצליה ַא ףיוא עציילּפ-וצ-עציײלּפ
 -- עָארג ךעלעגיוא טימ ענענַארַאפ סָאד ןצָאלגַאב
 .האנה ןבָאה ןוא

 1929 ,עשרַאװ

 רעפיט טײײקטנַאקַאבמוא ןוֿפ

 ,ךיזניא טייוו טבעלעג בָאה ךיא

 .ךיז ןיפעג ךיא ואוו ,טרָאד טשינ

 -- גנונַארַאֿפ יד ,גנואייזו יד

 .גנונַא זיולב ןעוועג רימ זיא

 טקישעג רימ ןשעּפעד טָאה ןעמ
 .רעפיט טײקטנַאקַאבמוא ןוֿפ
 טימעג גנַאלרָאי ךיז בָאה ךיא
 .רעפיש םעד ןקעדפיוא
 טימעג גנַאלנרָאי ךיז בָאה ךיא
 דימ ןיוש ןיב ןוא ,דימ ןיוש ןיב ןוא
 ,ןפערט ןופ ןוא ןשטייט ןופ

 ,ביל ךיד בָאה ךיא ,ןיימ עטסביל ,ָא
 ,ֿפיל ןייד ףיוא ןצנַאגניא גנעה ךיא
 !טנַאה רעניילק ןייד ףיוא רעטיצ ךיא
 ,וד ךיוא ,וד ךיוא ,וד ךיוא רָאנ

 ,טנַאעג רימ ןופ טסרעוװ וד
 .טנַאעג זיולב טסרעוו

1928 

 רעטַאעט

 היהא-רשא:-היּהא ןופ ןציֿפש עטסכעה יד רַאֿפ טשרע
 .ןעמרַאּפ יד ןופ ןענַאװַארַאק יד ןייטש ןביילב

 ןטייזענעי ןוא ןטייזיד יד ןופ רעטַאעט סָאד
 :קסעלרוּב ןוא עידעגַארט טָאּה
 ךיִז זומ ןעמרָאפ ןופ ליֿפש עֿפיט יד
 .ףוס םוצ זיב ןליּפשסיױוא
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 ןטייזענעי יד ףיוא ךיוא
 ,סרעלטיה ךיז ןרעלטיה
 ,סרעטסנָאמ ן'בלכ
 עקילייה ןוא

 עָארג ַא הליפת ַא ,ע'טושּפ ַא הליפת ַא ןגָאז
 .הענכה רערָאװ ןופ

 ,תורואי עקיטולב ןיא ןעקניטש םינינת
 ,לגייפרעמוז ךָאנ ךיז ןגָאי רעדניק

 ,ךיז ןעלגנַאר לפָאטסיפעמ ןוא טסיופ
 ןגיוא יד ןיא ןזייא טימ ערעטכינ רעטסייג ןוא
 ,יורפ עסיורג יד טמוק'ס ןעוו ,ךיז ןעמירקרַאֿפ
 ,רעטומ עמייהעג-רוא יד
 :ןעמיוושוצ געוו-ןקלַאװ ןסייוו ן'טימ
 ."קיטסימ זיא'ס ,טע ,,

 טָאטש ןופ םָאוטש ן'טימ סיױרַא ךיד זָאל
 :ןרוגיפ ךיז ןיא ןייא ּפַאז ,רעטכיזעג גנַאפ ןוא

 ,רעטַאעט ןעזרעד טסעוו
 .ןעמָארטש ןיא טייג סָאװ

 היה אירוש א-היה א ןופ ןציּפש עטסכעה יד רַאֿפ טשרע
 .רעטַאעטי'ס ֿפָא ְךיִז טלעטש

 . ... טריױוועסבָא סנקלָאוװ בָאה'כ ןעוו ,טלמונַא

 ,טֿפַאגרַאפ טריװרעסבָא סנקלָאװ בָאה'כ ןעוו ,טלמונַא
 :ןכַאל וצ ןָא ןויער ןיימ טביוה'ס יוװ טרעהעג ךיא בָאה
 !טֿפַאה ַא ןָא ןכַאז ןיא ןיירַא ןיִז וטסשטייט סָאוװ
 ןכַאמ וצ ןייא טלַאפ טניוו ַא סָאוװ עלַאמ
 טניוו ַא ןָאק סע .גיײצ-ןקלַאװ ןקידוועטייב טימ
 .ן'כרכ עצנַאג למיה ןיא ןלעטשפיוא
 !טניוו זַא ,סָאװ זיא :םיא טרעפטנעעג ךיא בָאה
 חילש ַא זיא טניוו ַא ךיוא ,םכח וד

 ךיא ילג קיטשרָאד סָאװ ,רעטסיימ-יוב םענעי ןופ
 טדניב רע יוװ ןסיוו וצ גנַאלרַאפ ןיימ ןיא
 .ןכַאז עטסטסייוו יד ייבעג ןייא ןיא ףיונוצ

 .ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טָאה קנַאדעג ןיימ
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 רע טרעהעג טייקיבייא רעד וצ סָאװ ,טסקעט ַא

 רימ ןיא ןוא רעכַאוװ א טכענ עבלַאה גיל'כ :טפערט סע

 .ןגָאלַאיד עסייה:שיגַארט ןעגנילק

 טימ ןוא -- ןרערט טימ ,ןפרואוורַאפ טימ יינספיוא בעל ךיא

 ,דייר

 ןגָאז ןלעוד-טרָאו תעב ךיז ןגעלפ רימ סָאװ

 .ךרע רעד ףיוא ַאד ןעוועג טסיב וד ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא

 ,טפַאשביל ַא ךיו ןיא יינספיוא ריזיטַאמַארד'כ

 ןייטשרַאפ-טשינ ןופ ןייוועג םעד טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ

 ,ןײלַא יו רעניײלַא .ןייז-לחומ-טשינ ןופ הוואג רעד טימ ןוא

 טפאשדימ עשירעפעלש רעדייא .ןדייב זדנוא רַאפ ךיא דייר

 -- ןבעוועג עקיצנוק ס'חומ ןיימ קעוַא טרַאש ןוא טמוק

 ,קירוצ רעקילדנעצ ןרָאי ןופ דייר ןרעסעבסיוא ךיא וואורּפ

 ,ןבעל ַא ןייז תועט-ןקתמ ליוו

 רעטרעוו יד ןרעדנע ןוא ןַאט םעד ןרעדנע

 .רע טרעהעג טייקיבייא רעד וצ סָאוװ ,טסקעט ַא ןיא

 אכערק ַא

 ןפיולטנַא ןעוו ,ָא

 ,ןעווע'עיוג סָאװ ,םידש יד

 ןעוועיַָאוו ,ןעוועשוב

 ?רימ ןטולב יד ןיא ףיט

 ןזייוו וטסעוו ןעוו

 ,רימ ןטוג םוצ ןמיס ַא

 ,רימ ןופ ןביירט

 ,ןפרואווסיוא עלַא ,ףיט ןיימ ןופ

 ןפורסיוא רימ ןיא ףיט

 ...:תבש

 ןוויטָאמ-ןַארָאק
 סנייא חסונ ;רדַאקילַא טכַאנ יד (1

 ןעגנערבּפָארַא ןָאטעג טָאה לאירבג רש ,ָאי

 ןַארַאק םעד למיה ןטסכעה ןופ

 ,טפַאש הרובג ןוא דַאנג ןוא טכַארּפ ןופ טכַאנ רענעי ןיא
 :ןַארַאפ טשינ זיא סנױזַא סָאוװ

 .רדַאק-לַא טכַאנ רעד
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 ןזיא רדַאק-לַא טכַאנ סָאװ ,ןעד וטסייוװו
 רענייא רעד טכַאנ רענעי ןיא ָאד זיא קילג רעמ
 טכַאנ רעד ןיא .טנזיוט סישדח ןיא יוו
 לאירבג רש רעד טמוק ,םיכאלמ יד ןעמוק

 . ..רענייוו ,רעטעב ,רעטרַאוו עלַא וצ
 .רדַאק-לַא טכַאנ רעד ןיא םולש זיא טױרנגרַאמ זיב

 ליווצ חסונ ;רדַאקילַא טכַאנ יד

 ריא ןיא טייגרַאפס -- רד ַא ק-ל ַא טכַאנ יד
 ןוייב סָאדלַא ןופ רוּפש יד
 ריא ןיא דיירפ זיא טױרנגרָאמ זיב
 .זיילרעד ןוא םולש ןוא

 טקנַאלבעגפיוא רימ טכַאנ ַא טָאה סע

 ,ןאדאמאר שדוח ןיא

 טגנַאלרעדּפָארַא טָאה לאירבג

 ןַארַָאק םעד למיה ןופ

 ,רימ וצ רש ןייז טָאג טָאה טקישעג

 ,טכענק ןייז ן'דַאמ'ַאחומ

 רימ ןיא צרַאה'ס טָאה טגָאטעגפיוא ןוא

 .טכענ ןופ טכַאנ רענעי ןיא

 ריא ןיא טײגרַאפ'ס -- רדַאקילַא טכַאנ יד
 ןוייב סָאדלַא ןופ רוּפש יד

 ריא ןיא ךיירפ זיא טיױרנגרָאמ זיב
 .זיילרעד ןוא םולש ןוא
 ןַאד ןעמוטש רעטרעוו ס'נטש רעד

 (*ןןישזד ענייז ןענירטנַא'ס
 ןַאד ןעמוק םיכאלמ ס'טָאג ןיימ
 .ןייז עטסעב ס'מדא וצ
 ןרעדינ ייז ןוא ןעמוק ייז
 (!טביולעג ןייז הַאלַא לָאז)
 ןרעדירברַאֿפ וצ ןעלמיה טימ

 .טביולג סָאו דניקנשטנעמ סָאד

 .רעטסייג --- ןישזד ;טריטנעצקַא בליז עטייווצ -- דַאמיַאכומ :גנוקרעמַאב
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3 

4 

 .ףַארטש יד

 !רעיורט רעד דיירפ רעייז ןיא ןיוש טרעיוה סע

 ,טייצ עקייזחפ יד ךיז טרעטנענ סע

 ,רעיול רעד ףיוא ןבייל עגנוי יווװ ,טרַאוו סָאװ

 .טייל עזייב יד ןופ ןעמענ המקנ

 ןצרַאװש ייז ייב טנקירטרַאפ ךיז טעוװ ליומ ןיא
 ;טפיוועג ןוא טרעטסעלעג טָאה סָאװ ,גנוצ יד
 ,ןצרַאה רעייז ןיא טמָארטשעג טָאה סָאװ ,טולב סָאד
 .טפױלטנַא ןוא -- עשלַאפ סָאד צץרַאה סָאד טזָאלרַאפ

 !רעדעי ןרעטיצפיוא טעוו -- גָאט רעד ןָא טמוק
 ,סיפ יד רַאֿפ ןֿפעלש ןעמ טעוו םיעשר
 רעדעל עטיור'ס יֹוװ טרעוו םינּפ ס'למיה םעד
 .סיר ןקידרעייפ ַא טימ ךיז טלַאּפש ןוא

 ,ןביוה ךיז דניקנשטנעמ סָאד ןעז טעוו קירב ַא
 -- קירב רעד ןופ סנסופוצ ןייז טעוו םוהת ַא
 ןביוא ןייג קירב רעד ףיוא רעטכערעג רעד טעוו
 .קינעג סָאד ןכערברַאֿפ טעוו ןכערב ןוא

 ,ןדע-ןג ןיא ןטעברַאֿפ טרעוו ריא -- ריא ָא
 !רָאו רעד ןופ ןגעוו ףיוא טייג ריא סָאװ ,ריא
 ןדיירפ ןיא ךייא ריא טנעל סנשיק ענירג ןָא
 ,רָאה יד ךייא ןטעלג סירוה עגנוי ןוא

 ןֿפױלטנַא'ס

 טכענ יד ןיא םורַא ןעלגָאוװ סָאו ,םידש ןופ
 טכעלשעג ס'מדא ןופ רעדניק ןקיניײּפ ןוא
 -- ,ןפַאלש םעד ,ןטריפרַאֿפ םעד דניז וצ ןּפעלש ןוא
 .ןפַאשַאב ייז טָאה סָאװ ,םענעי וצ ךיא ףױלטנַא
 .טָאג !ייז ןֿפַאשַאב טָאה רעוו ןוא

 ליטש ױזַא טדער סָאו ,ןטש ןרעטצניפ ןופ
 לימ ַא יו טכַאמ ןוא ,ןייא דוס ןייז רימ טמיור ןוא
 -- ,ןפַאלקשרַאֿפ ךימ ליוו ןוא ,ןשיור רימ ןיא טולב סָאד
 .ןפַאשַאב םיא טָאה סָאװ םענעי וצ ךיא ףיױלטנַא
 .טָאג !םיא ןפַאשַאב טָאה רעוו ןוא

 ,טילג סָאװ ןגיוא רָאּפ ס'האנק-לעב םעד ןופ ןוא
 טילבעג'ס ןע'מס רימ ןליוו סָאװ ,ןגיוא יד
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 -- ןֿפַארט ערעטיב רימ ןפַאשרַאפ ןליוו ןוא
 .ןפַאשַאב ייז טָאה סָאװ ,סענעי וצ ךיא ףױלטנַא
 .טָאג ?ייז ןּפַאשַאב טָאה רעוו ןוא

 טנַאה ַא ןוא ןגיוא

 םיחלושמ יוװ ןרעדנַאװ סָאװ ,ָאד ןענייז ןגיוא
 .םיכרד עטסקיד'מיקחרמ יד רעביא

 ,טזָאלעגסױורַא ךיז רעייג-הנידמ יוװ
 ,ןפָארטעג יילרע-לכ רעדנואוו
 ,ןדלָאמעג טשינ ,ןטעבעג טשינ ןעמוקעג

 ןדָאלַאב טרעקעגמוא ךיז ןוא

 .ןדלָאגה-לכ ,ןטכילה-לכ טימ

 ,ןטכיל יד טימ ןדלָאג יד ןדָאלעגסיוא
 יינספיוא ייז ןעמענ
 .ןטכיר ךיז ןיירַא געוו ןיא

 רעדנַאו רעייז ףיוא

 ,רעדנַאנופ ןעגנוטסעפ ייז ןעמענ

 .טפעהַאב ַא ןשינעטייוו ןטפעהַאב

- 

 :טפערט'ס זיב
 .סנטָאברַאפ ןקילברעד ןוא טייוו וצ ןעייגרַאפ ייז

 ,סנטָאש ןשיווצ ןופ טנַאה ַא סורַא טייג

 :עינָאלד רעד ןיא ייז טסילשרַאפ ןוא ייֵז טגנַאפ

 !טרעװרַאפ זיא'ס,
 ס ַא ד
 :דרע רעד ןגָאזסױא טשינ ןיוש ריא טרָאט

 ."עינָאמרַאה רעד ןרעטש טעוו'ס

 ןגערפ וצ ןַא טבייה טכַאנ

 ןגעגַאב ַא םעצולּפ טיג טכַאנ

 ןילַא ךיז
 -- ןגערפ וצ ןָא םעצולפ טבייה ןוא

 ןגעוו ןגערפ
 :ןילַא ךיז

 ?ןעמָאנ א טכַאנ ןעד זיא

 .טשינ ןעמָאנ ןייק רָאג ךָאד בָאה'כ

 ישי א ןעד ךיא ןיב
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 .טשינ המשנ ןייק ךָאד בָאה'כ
 רעטכערפעצ םתס ַא טשינ ךיא ןיב
 ,ךיז טכַאנעצ טַאלג !טשינרָאג-טימ-טשינ
 -- -- = גָאװ ַא ןָא ,תושממ ןָא

 .ךיז טכַאלעצ ןוא סע טרעהרעד טכיל

 רעטכעלעג'ס ןוא

 .גָאט רעד זיא

 ריצַאּפש ַא ףיוא עיצַאלּפמעטנַאק

 .ןענוז יד יוװ ןגעקטנַא רימ טלקַאּפעצ ךיז ןביוש ןבָאה
 !ןענופעג זיא ,ןענופעג זיא ןורתּפ רעד :ןרעייפ ייֵז
 טסול ַא ,גנוקעדפיוא ןופ טייקידיירפ ַא ייז ןיא טיירש סע
 ןענורעצ טרעוו ןבלַאטצולּפ טשרע --רעטנענ םוק'כ .סניפעג ןופ
 ,עטיור ַא יז ןיא טליּפשעג ןוז-טנווָא טָאה'ס :טייקינוז יד
 .טסוּפ רעטלַאק רעד ןיא טלגיּפשעג ךיז רעביאנגעק ןופ
 !טסוט וד סָאװ םיתפומ יד ,ןוז ָא ,ןענייז סיורג
 .עטיורגרַאֿפ טייקידייל ןיא ,ריד ןָא ייז ןצָאלג טציא

 ,הטוש ןקידעירַאל-רוּפ-רַא'ל סעד ,טעטסע םעד רשפא טעוו'ס
 אטוח רעטלַא ןַא) ךיא רעבָא ,שיטקַאדיד ןעמוקרָאֿפ
 ,טסוג ןשלַאפ ַא ןופ קיטנַאדעּפ רעד ןגעק
 עשיטעטסע טימ םיללכ טימ טלָאוװ רע קר סָאװ

 -- (ט'תוטש'עג
 :(רעביא ָאד סע רזח ןּוא) טרעלקעג טרָאֿפ השעמ-תעשב בָאה'כ
 ,טסואוועג טייקינוז ןופ ,טלעוו ,וטסלָאװ סָאװ
 רעביאנגעק ןופ טכייל סָאװ ,ןוז ַא טשינ ןעוו
 רעבירט רעד שינעטסוּפ ןייד ןיא רדסכ ךיז טלגיֿפש ןוא
 !טסוי ןוא קיד'מויק ןעזסיוא ךיד טכַאמ ןוא
 ,רעביאנגעק ןופ ןוז יד זיולב זיא ןַארַאֿפ
 .טסוּפ וטסיב ןביוש יד טָא יו -- וד ןוא

 םולח ַא ןוֿפ גנובײרשַאב

 קנעדנַא ס'עילָאט וצ

 ךַאד ןכַאלפ ַא ףיוא ןביוט ןציז סע
 ךיא ייטש רעטצנעפ םייב ןוא .רעביאנגעק רעטצנעֿפ ַא
 ךַאד ןופ גערב עמַאס םוצ ןייגוצוצ טמענ'ס :עז ןוא
 .ךיא ייטש רעטּפַאגרַאפ ַא ןוא רימ וצ טייג יז .ביוט ַא
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 ןגעקַא רימ ןוא ביוה ַא ךיז יז טוט ָאד
 -- טונימ ַא יז טגנעה רעטצנעפ ן'רעביא
 טוט ,ןגיוא עניימ ףיוא ןָא יז טביוה ןסקַאוװ ןוא
 ,ןגעקַא רימ ךיז טביוה יז .טלַאטשעג-יורפ ןיא ןייגפיוא

 ,רעדנואווַאב ךיא ןוא .יורפ ַא טרעוו סָאוװ ,ביוט יד
 רעדנוזַאב ערעדעיַא ףיוא סעיניל יד ךיז ןעלקיוו'ס יו
 .דליב ןייא ןיא שינָאמרַאה ףיונוצ ךיז ןעמוק ןוא

 ,טשינ דרע יד טגָאמרַאפ סנױזַא סָאװ ,לכיימש ַא טימ ןוא
 .טשינ טרעוו ןוא -- ילפ ַא טיג ןוא--.ןָא ךימ טלַאטשעג יד טקוק
 .דליוו רעדנואוו ןיימ זיא'ס ןוא צרַאוװש שואי ןיימ זיא'ס ןוא

 םולח ןטייווצ ַא ןופ טכירַאב

 גנַאל ןיוש ןעוועג טשינ .עשרַאוו ןייק םוא ךימ רעק ךיא

 ןענעז עדמערפ סעּפע זַא ,עז'כ טשרע !ךיז ייב בוטש ןיא

 ןענעק יוװ ;ןַא ךימ ךיא ףור .זיוה ןיימ ןיא ןעמוקעג

 קנַאב ַא ףיוא -- !םענעי וצ ןיירַא ױזַא םתס עדמערפ

 (קנַאב ןייק רימ ייב ןעוועג טשינ !אמתסמ ערעייז)

 .ןקור ן'טימ ,הנעט-לעב סעד וצ ,רימ וצ ייז ןציז

 גנַאלרעד'כ ...ןרעפטנע וצ רימ ביוחמ ןעד ןענייז ייז

 -- ןקורט ןיײגּפָא טשינ ךייא טעוו'ס :סופ ן'טימ עּפוט ַא

 !רקֿפה זיא'ס !ְךיִז ריא טניימ סָאוװ

 רעק ַא ןָא רעבָא
 -- ךרוטש ַא ןַאט ייז וואורּפ'כ .רעירפ יוװ ייֵז ןציז

 ...אצמנב ןייז טשינרַאג לָאז'כ יו .טשינ טרַאייז .טשינ ןליפייז

 .ךרוד-ףרָאוו ַא לזיימ ַא יו סעּפע ךיז טיג רעקלַא ןיא

 -- רעפַא טסקַאוװו עקידנעָארד ַא רוגיפ ַא .לזיימ ןייק טשינ ,ןיינ

 .יז טמיווש ערַאמכ ַא יוװ ןגעקַא רימ עילַאװַאּפ ןוא

 תיב-ףלא

 (שיקלַאֿפ)

 .ל'פלא ןַא זויא סָאד !:טסעז
 עלעטניּפ סָאד טָא ןביוא
 .ל'מלוח ַא ,דניק ןיימ ,זיא

 !יוא -- םלוח:ףלא

 !יוא :עלעקנַאי ,עשז גַאִז
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 .עלע'תיב ַא זיא סָאד ?טסעז
 -- עלעטניּפ סָאד סיױרַא סםענ
 .עלע'תייוו ַא ןופרעד טרעוו

 .על'הריֵצ ַא זיא ָאד-סָאד
 !ייו -- על'הריצ טימ תייוו
 !ייוו :עלעקנַאי ,עשז גַאז

 .עלעמיג ַא -- זיא עטירד'ס

 .ייג -- על'הריצ למיג

 :לָאמַאכָאנ ,עלעקנַאי ,עשז גַאז

 .ייג -- על'הריצ למיג

 .רעמ טשינ ףרַאד עמ -- ייג ,ייוו ,יוא

 !ןיוש ןוא -- ייג ,ייוו ,יוא

 ,תיב-ףלא ס'נדיי םעד טסנעק

 .ןיורק ןיימ עלעקנַאי

 עקירעפס יד ייווצ ןטפלעה יד צוחמ

 ,עקירערט-ןוא-טיוט ,עקיד'שואי יד ,טלעוו עטלַא יד

 ...עקירעמַא ןייק עזיוו ַא ןופ ט'מולח

 :עקירעמַא ,ןיילַא יז ןוא

 ...עקירעמַא ןייק ןרָאפ טשינ ןיוש ךָאד ןָאק יז

 (עקירעגַאב ןטּפַאשקנעב ןגערפ) ןטַאלוסנָאק עכלעוו ָאט

 ,עקירעמַא ַאזַא וצ סעזיוו ןביג

 אוחמ זיא סָאװ

 !עקירעֿפס יד ייווצ ןטפלעה יד

 דניק א לגיופ ַא

 לגיופ רעד טָא זַא ,ןריואוושעג טלָאוװ ךיא
 .דניק ַא ויא

 לסיפ'ס ןעמענ ,ךיז טכַאד ,סע טעוו דלַאב

 ,לקסיפ ןיא ןּפוטשניײרַא סע ןוא

 ,ןגיוז ,ןגיוז תוקיתמ טימ ןוא

 קילג טימ ןסיגנָא ְךיִז ןלעוו'ס ןוא

 .ןגיוא עקידלגיּפש עניילק יד

 גָאלַאנָאמ ַא ןטלַאה סע טעוו ךָאנרעד
 ןצנַאגניא זיא סָאװ ,ןושל ַא ףיוא
 ,עיגָאלַאליפ רענעגייא ףיוא טיובעג
 קָארב ַא ןָאט ןוא ןדייר ןוא ןדייר
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 ,טשינ טײטשרַאפ םיא צוח רענייק סָאוו ,המכח ַא

 ,יֹוזַא ןכַאלרעדנַאנופ ךיז ןוא

 .ןצנַאט טעוו לדנטניה סָאד שזַא

 רעמעד םעניא דניק'ס

 ברעמ סםעניא זיא ןעגנולקרַאפ
 רעמעיעג עטיור סָאד
 .ןוז רענעברָאטשעג ַא ךָאנ
 !רעמעד ןשידָאלעמ םוצ ךרָאה
 רעמענרַאפ ַא ייז
 ,גנַאל גונעג ךרָאה ןוא

 רמז סענופ סױרַא טעוו
 גנַאלרעד ַא ןָאט ריד ןוא -- דניק ַא
 ,טנַאה עניילק ןייֵז
 .ןריט עטסערג יד ןענעפע ןָאק סָאװ

 ,ןוָאל רָאנ טספרַאד
 .ןריפ ךיד לָאז דניק'ס

 טסצענעג ןוא ןרעטש יד ףיוא טסקוק וד ביוא

 .ביל ךימ טסָאה וד זַא ,ןסיוו ךיא לעוו ,טָאג טגָאז ,ךימ ביול

 .ביל ךימ טסַאה וד זַא ,ןסיוו ךיא לעוװ ,ךימ טלעש

 ,ךימ טלעש רעדָא ךימ ביול
 .ביל ךימ טסָאה וד זַא ,ןסיוו ךיא לעוו

 .טָאג טגָאז ,עניימ ןדָאנג יד סיוא גניִז
 .טָאג טגָאז ,רעטסעל ןוא רימ ןגעק ןטסיופ ביוה

 -- רעטסעל רעדָא ןדָאנג עניימ גניז
 .טָאג טגָאז ,ביול זיא רעטסעל ךיוא

 ,טמיוצרַאפ טליגכיילג ןייד ןיא טסציז וד ביוא רָאנ

 ,טָאג טגָאז ,טצענערגרַאֿפ ךימ:טרַא:סָאװ ןייד ןיא

 ןטָאג טגָאז ,טסצענעג ןוא ןרעטש יד ףיוא טסקוק וד ביוא

 .,ףיוא טשינ טסמערוטש ןוא סירוסי טסעז וד ביוא

 ,טסרעטסעל וד טשינ ןוא טסביול וד טשינ ביוא

 .טָאג טגָאז ,ןפַאשעג ךיד טסיזמוא ךיא בָאה
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 שטנעמ ןיפיוא ןטרַאוו'ס

 לַארענימ ןוא צנַאלפ ןוא היח
 .ןטרַאוװרעד טשינ ךיז ןענָאק
 ,שטנעמ ץפיוא ייז ןקוק ףרואוורָאפ טימ
 .ןטרַא עשישטנעמ-רַאֿפ יירד יד

 -- שטנעמ רעד :ייז ןגערפ קירעיורט
 זרע טייב ןעוו ,טיוה ןייז רע טייב ןעוו
 ,ט'מדא םדא רעד גנַאל יו

 ,רעטייוו טשינ טייג רע גנַאל יו
 ןרעוו טשינ שטנעמ רימ ןענָאק
 .ןרעגַאב רימ יוװ יױזַא

 ביוה ַא ךיז טגנַאלרעד שטנעמ ןעוו
 ,רעטייל רעסיורג רעד רעביא
 -- ףױרַא ּפערט ַא ךיוא רימ ןעייג
 ןרע טייטש סָאוװ

 הריחב ןופ גָאוװ יד

 ,ןעמערַאוװ-קיקיטש םעד טכַאנרַאפ ןיא
 .לטניה ַא -- רעטצנעפ םענעפָא םייב
 לטניפ ַא ןָא/
 עליק יד ןגיוא יד ןופ
 .ןעמערַאיל רעדניק ואוו ,סַאג רעד ףיוא סע טקוק
 ,רעוויסַאּפ צלַא ,וויסַאּפ
 רעווילג ַא ןיא ףַאשַאב םעד ףיוא סע טמענ
 ,גנורילּפמעטנָאק ןופ
 רעביאנגעק ןרעטש ַא
 :גנוריצ עטסקידרעמיש ןייז ןָא טוט
 ,םיא ןקילברעד לָאז לטניה סָאד ,ליוו רע
 .םיא ןוקית ןבעג גנוקילברעד ךרוד
 ןייא םיא טסילש ןוא טעז לטניה'ס ןוא
 ףַאשַאב ןופ עיפָאזָאליפ רעמוטש ןייז ןיא
 .ףַארגַארַאֿפ םענעטנעמיד םעניילק ַא יוו
 .םיא סייוו לטניה סָאד סָאװ האנה ןרעטש םעד טוט
 .העידי ןיא טלצרָאוװ רע לייוו ,ןייז טסואוועג ליוו ףַאשַאב רעד
 םיסדנוק הרבח ןופ . .. הריחב -- טמוק טָא רָאנ
 לגניי ַא ּפָא ךיז טלייט
 ,עיוו רערעטצניפ ַא טימ
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 .סרַאד ַא ,סנסירעגּפָא ןַא ,סשיפלעוו ַא
 ,לקניוו קיטייז ַא ןיא לגנייי'ס ךיז טלקנוט סע

 ס'רעצ ןייז ןיא ןָאטרַאפ

 .גנוטכַארט
 -- סַאג לקניוו ַא ןיא עגר רעד טָא ןופ

 ;גנוטכַארַאפ ס'גָאגַאמעד םעד ?ןצָארּפשסיױא טעוװ סָאװ

 !סאה ס'רעטסגנעג םעד
 !אל סעד ןופ ןייּפ יד !:תונמחר ס'נקילייה םעד

 ס'טעָאּפ םעד
 !ןסיוו סייהעג
 ?ןסיוו ןַאק רעוו

 ן'רעביא ןעוו ,ךיז טליבעצ רעטצנעפ ןיא לטניה'ס
 ןרעביפ'ס .ףיוא ןרעטש יד ןעלּפַאצ ּפָאק ס'לגניי

 הארי רעשימסַאק ןיא
 :ןטענַאלּֿפ עטייוו

 הריחב ןופ גָאװ יד
 .ןטעהנַאמ ףיוא דניק ַא ןופ טנעה יד ןיא טציא זיא

 טכַאניײיב ַאטיוא ןַא

 .ָאטױא ןַא טילפ סערַאפ ןוא דלעפ ךרוד .טכַאנ זיא'ס

 .סיוארָאֿפ ןרעקַאלפ ןגיוא עטיור יד

 .סיוא ןוא -- לענש-לענש לעהַאב ַא רע טוט רעמייב

 .עטיוט ןטײקנעגנַאגרַאפ -- ךיז רעטניה ייז טזָאל רע

 רעטניהַא טזָאל רע סָאוװ רעמייב יד !טיױוט

 ,ןעייר עשירעטסנעּפשעגיצרַאוװש ,עטייוו ןיא

 רעטניווצ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ףיול ןייז סָאװ ןוא

 ןעייטש ייז -- ָאטשינ-ןיוש-ןוא-ןעוועג-טשרע ןופ
 ,ןעייגרַאפ ייז טשינ ןוא ,ןענַאטשעג יוװ

 .רע טדניוװשרַאפ ןבעל-שטנעמ עצרוק'ס יו :רע רָאנ

 הּֿפוח עשלטעטש ַא

 ,ףיוה-לוש ן'רעביא ןטפול רעד ןיא

 ,ןשיק ןשירפ ןיא סנריובעג-טשרע ןַא יוװ
 :דניק א טגיל
 .קינַארַאפ ןיוש זיא טשינכַאנ רעד

 .טניוו רעגנילצולּפ ַא

 קינַאּפ רעקידרעטסילפ ןיא
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 תורוד :טכיל-ןיבשוש יד ןעלּפַאצ

 ,(*טושקד אמלע ןופ ןעמוק
 .ןבָאג ענעטלַאהַאב ןגָארט

 סרוקיֿפא ןַא רעטעפ ַא
 ןבָארגַאב םיא טָאה עמ)

 (טיולּפ ן'רעטניה צעגרע
 ךעל'שודיח .ָאד ךיוא זיא
 ,ןלירב יד ךרוד רע טקוק
 ךעלשידיי-שימייה ןוא
 .לדרעב ןייז טנטָאש

 ןייוועג קיצילב טימ

 ןייגוצ ןעמוק

 .טלעוו-רענעי ןופ ןגיוא ס'עמַאמ רעד

 טכיל-ןיבשוש יד ןשיווצ ןצנַאט ייֵז

 .הּפוח ס'רעטכַאט 'ועד םורַא

 ףורַא ןצנַאט ןוא -- ןצנַאט ייז ,ןענייוו ייז

 .ףיוה ן'רעביא לקינייא םוצ

 עטליױֿפרַאֿפ רעטעלב יוװ

 ונלכ הלעכ לבנו

 ונואשי חורכ ונינוועו

 רעטעג עטיוט יד וצ ןפָאלעג רימ'עז טָאג ןופ ןעוו
 ,געוו ץפיוא הריחב יד רימ ןבָאה ןריולרַאפ
 ,רעטעלב עטליופרַאפ יוװ ,רעטעלב יוװ ,ןונ ןוא
 טניוו ןופ טגָאיעג

 ,געיעג זָאלנלי ַא ,טיוט ַא

 דניז יד זנוא ןגָארט ןוא זנוא ןפרַאוװ
 .רעדיילש ַא ךָאנ רעדיילש ַא ,ּפָארַא-ףױרַא

 .רעדיינשרַאפ רעד ,לרוג רעד טמוק דלַאב

 ךַאל ,יש'הלכ ,ךַאל -- ןייוו ,יש'הלכ ,ןייוו

 (שיקלָאֿפ)

 סינחדב ןוא םינכדש
 -- םינמוזמ ןפרַאד

 .טלעוו ענעי -- (תמאה םלוע) טיושקיד ָאמלָא !ןעייל
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 ,הנותח ַא ןופרעד טרעוו
 .םינתוחמ ךיז ןעגניד
 ,ךיז ןעגניד םינתוחמ
 ,םינָארָאנ ןָא ךיז ןפיול'ס
 -- ןתח רעד טגָארט לטיק ַא
 .םינפ ןייז ףיוא זיא קערש ןוא
 הפוח רעד וצ ,יוא
 . ןייג לדיימ ַא זומ
 -- הנותחל לדיימ ףוס זיא'ס
 !ןייו ,יש'הלכ ,עשז-ןייוו

 בייוו ןוא ןַאמ ןעמ טרעוו
 ןגירק ךיז ןָא ןעמ טבייה
 וצ טָאג טקיש תורצ ןוא
 .ןגילפ זומת ןיא יוװ
 רעבָא השעמ יד זיא
 ,רעטיב ױזַא טשינ טרָאֿפ
 לרָאֿפ םעד ןופ תמחמ

 .רעטירד ַא סורַא טמוק
 ןייז טעוו לָאמַא ןוא

 ;ענייש ַא רָאג השעמ ַא
 רעטירד ַאזַא רענייא טעוו'ס
 .ונקדצ חישמ ןייז

 עסוכ ַא רימ עשז-טיג
 !עסיורג ַא רָאג עקַאט ןוא
 -- טגָאזעגוצ טסָאה ,וינעטָאג
 !השועו-רמוא ןַא ןייז
 !ךעלרָאּפ ןעד ריד ןלעפ'ס
 .ןרָאֿפ ןייק טשינ ןלעפ'ס

 ,ןטירד םעד זנוא עשז קיש
 ןרָאו סעד ,ןקיטכיל םעד
 אקווד רע לָאז ןעמוק
 !ןרָאי ערעזנוא ןיא ךָאנ
 ןרָאי ערעזנוא ןיא ךָאנ
 ...ךכויךכ תנש ןיא
 ןזעוועג טלַאוו'ס ,ןבעל'כ

 .ךַאז עליואוו ַא רַאג
 !ךַאל ,יש'הלכ ,ךַאל
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 םולח רעד טָאה טנייוועג ןוא

 :ןָאטעג הליפת ןוא םולח רעד טָאה טנייוועג ןוא

 !םיא סַאה ךיא -- דייש ַא ב םוצ רעביא טשינ ךימ רעפטנע
 ,םיספ-תנותכ ןיימ ןסיײרּפַארַא רימ ןופ ליוו רע

 ןלעטש ךימ ןטעקַאנ ַא
 ,ןלעה-קיד'הּפצוח ןייז ןיא

 . .טכיל-קריצ ןשינוָאלק

 :םולח םעד ןופ טעֿבעג סָאד טָאג טָאה ןעמונרַאפ ןוא
 .טכילקריוורַאפ ןרָאוװעג טשינ זיא רע

 טײקמַאזנייא ןייז ןוֿפ ףיט יד

 טײקמַאונייא ןייֵז ןופ ףיט יד
 .ןעוועטנורגרעד טשינ טָאג ןָאק
 ,טשינ ָאנד ןייק טָאה יז
 ןעװעטנוּפשרַאפ ןוואורפ טשינ יז לָאז רע לפיוו
 ,עיינ ןוא עיינ טימ
 ,ןטלעוו ערעיינ צלַא

 ןטייקטייוו ןגעוו דיל

 .ןעגנַאלרַאפ ןענייז ןטייקסייוו
 ןייג רעהפיוא ןָא ןזומ ייז
 ןײלַא ךיז וצ ןענָאק ןוא
 .ןעגנַאלרעד טשינ לָאמנייק
 -- ורעטייוו סָאװ :קיביײא ןגערפ ייֵז
 .רעטייוו ןעיג ןוא

 יודיוו סטייקנביוהרעד רעטסכעה רעד
 :יודיוו סטייקנביוהרעד רעטסכעה רעד
 עדימ ַא רעניימ שינעכיוה רעד ןופ
 .רעדינ רעד ןיא ּפָארַא ךיא רעגַאב
 !הילע !הדירי ליוװ סָאװ
 ,הדירי !הילע ליוו סָאװ ןוא
 ,רעדימ רעד טייקכיוה רעד ,רימ טיג
 !רעדיוורעד ןטנוב ןיימ ,ןטנוא םעד

 .עד'יוו :ןעייל --- יודיוו
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 רעדנואוו-ןגער

 (לוריבג ןבא המלש ןופ טירט יד ןיא)

 םַאלפ םעד טימ ףושיכרַאפ ,ץילב

 ןגיוא ענייד ןופ

 ,םַא רעד ייב !יז טלַאהרַאפ ןוא -- ערַאמכ יד

 .ןגיוז ןטרַאג רעד ליוו ,ערַאמכ רעד

 ,ןרערט עקידעכַאל ס'נגער םעד ןטכיילפיוא ןלָאז ןוא

 רעטכעלש לרוג סָאװ ,ץרַאה סָאד לָאז ןוא
 :ןעז רעדנואוו-ןגער סָאד ,סע טקינייּפ
 .רעטכעלעג זיא סָאװ ,ןייוועג

 ...רימ ןיא רעצימע ןעוו

 רימ ןיא רעצימע ןעוו

 ןשידק יא ,ללה יא טגָאז
 רימ ןיא שיאיירבעה ןעוו

 רימ ןיא שידיי ןוא

 ןשידבח עדייב ןרעוו

 רעגנע רעד ךיא ןיימ ןעוו

 ,רעטיירברַאפ ַא ךיז טיג

 ,רעגנעלרַאפ ַא ,ףיטרַאפ ַא

 רע טייג קידרעּפַאה ןוא

 ,רועישיַא-ןָא םענעי וצ

 -- ,ןרעוועג קיבייא טוט סָאװ

 ןטונימ עכלעזַא ןיא

 ,ריש ַא טייזרַאפ טרעוו

 רימ ץוח רענייק סָאװ

 .ןרעוו טשינ עטַאט ןייז ןַאק

 ןוז ענעגרַאברַאֿפ ַא

 םיא רילָאק ןוא טּפַארק טיג

 תוכז ןייז ןיא ןבעל'ס ןוא
 .םיריש ערעדנַא עלַא

 טעַאּפ םוצ דיל

 יורטעג טשינ ,יורטעג טשינ

 !טעָאּפ ,עיזעָאּפ רעד
 ,יורפ קיבייא ,יורפ זיא יִז

 .טעלג ריא זיא טַאררַאֿפ ןוא
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 -- טדער יז זַא ףָאלש ןופ טשרע
 סױרַא ךיז לָאמוצ טּפַאכ
 ,טערקעס רעטסמייהעג ריא
 .ס'יורפ רעד תמא רעטספיט

 ךַאו רעד ףיוא ,רָאו רעד ףיוא
 .גָאו ןָא תמא ריא זיא
 :ךַארּפש ריא ריד טגָאז ןגיל
 .גַאטייב ןעיורפ ןגייל'ס

 ,יורסעג טְשינ דייר עריא
 .ןייד טשינ ןוא ןייד זיא יִז
 -- ,יורפ יד ,ןבָאה יז טסליוו
 !ןייא יז רעפעלש ןוא ייג

 קרַאי-וינ קעטָאילביב-טָאטש
 ,ןביוט ןוא ןוז ןופ טײלגַאב
 ּפערט עטיירב ףיוא ףױרַא ךימ ךיא ביוה
 .ןביוא ןטרַאװ סָאװ ,עקיכַארּפשה-לכ רעטסייג וצ
 ֿפעלש ךיא ואוו ,רעדינ רעד ןופ
 ,ייוו טימ סענעדָאלעג ַא רעּפרעק ַא
 יז יו טסייג ַא רעוו ךיא ןוא ךיא םוק

 דנַאנַאכָאנ ן'העש .ןטנוא ךיא זָאל רעּפרעק םעד
 ,רעסיורג טייקיזָאלמייה ןיא ּפערט יד ייב רע טקוֿפש
 ,דנַאש ןייז טקעלּפטנַא טרעוו רעמָאט טרעטיצ
 ,רסוחבו םוריעב ,דנַאטש רעקיד'המשנ-ןָא ןייז
 . ..ךירקעצ ,ךירקעצ ךיא ...ךיא ייגעצ טָא :טעשטּפעש ןוא

 .ךיז ףיוא ןָא םיא וט ןוא ּפָארַא םוק ךיא יב

 דוס-לעב סעד ןופ דיל

 ,זָארג'ס טנרעטשעגסיוא זיא ןעמולב טימ
 .ןליּפש סעילעּפַאק-לירג יד
 סיוא ןצנַאט ךעלרעטַאלפ עכעליירפ
 .ןלירדַאק עטסקינוו יד

 טשינ ןגערפ רעדניק ענייד ,טָאג
 ,ןליצ עטייוו ענייד ךָאנ
 ךיז ןעיירד סע יוו טשינ ןטשרָאֿפ ייז
 .ןלימ ענייד ןיא רעדער יד
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 -- טשּפ רעשירפ ,טייקיטכיל עגנוי

 .ןלייה יד ןגייווש ןליוהרַאפ

 ,טיוט ןגיל סרעטניוו עטלַא יד

 .ןלייצרעד טשינרָאג ןלעוו ייז

 טשּפ סעד ףיוא תוישק גערפ ךיא זיולב

 ,סעמעָאּפ עכעלטעג ןופ
 ,דיײשַאב סעד ןעניפעג וצ ,ןוא
 .זמר ןוא דוס ךיא שרָאפ

 :טָאג ַא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ןוא
 .ןביולג ןוא זיולב דלושמוא טסליוו

 ,דוס-לעב רעד אחינ טשינ זיא ריד

 .ןביוה רעיילש םעד טוואורּפ סָאוװ

 ףיט ךיא זומ ןקילב ,ןקילב רַאנ
 ,ערַאטש ךיא גירק ןגיוא זיב
 ֿפָא ךימ טסקעמ ןוא טסמענ וד זיב
 .ערַאמכ ַא טניוו ַא יו

 ...םולח-וצ ןטעקַאנ םעד םיוב סעד טמוק סָאוװ

 ,םולחיוצ ןטעקַאנ םעד םיוב םעד טמוק סָאװ

 טסיימש סע ןוא אגח ןעווַארּפ ןעָארק ןעוו

 !םילוונמ-ןטניוו עטּפָאכ ַא בייל ןייז

 -- טסייג רעקידנקוּפש ס'רעמוז סעד םיא ךיז טזייוו יצ

 !רעטעּפש ַא ןָא רעירפ ַא :רעמ טשינרַאג ןוא

 ,אימש עדליוו יד טשינ רע טליפ רשפא ןוא

 ,"קיליטרַאפ,, :ןרעדנַא םוצ טניוו ןייא טלירב'ס ןעוו

 ,רע טעז ןברַאטש-ןי'כַאנ-ןבעל עגנוי'ס לייוו

 !גנילירפ ןקידנעמוק ַא טייהרעטיוט סייוו

 ,ץילב ןטשרע ןַא ןיוש סנטײצַאב רע טעז

 רענוזַאב ןגנילצולּפ ןקיד'הרושב ַא

 ,ץילב םעד ,םיא ךָאנ ןוא ,םירבק-ןקלָאװ ןופ

 !רענוד ןקיד'מיתמ-היחמ סםעד רע טרעה

 ...!?םיוב רעד טרעה סָאװ ,טעז סָאװ

 זָאירוק ַא חוכמ דיל
 .?ןלימ ןלָאמ גנַאגרעטנוא ןופ טיורב ןוא ,

 .דיל ַא ןיא ןבירשעג ױזַא רימ ייב טייטש סע
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 ,זָאירוק ַא זיא'ס .טיורב טשינ ,לעמ ןעמ טלָאמ ןלָאמ רָאנ
 .דיי א ןיב'כ יוװ ,זָאירוק רע'שוריפב ַא

 ןלימ ןלָאמ'ס :ךיז טייטשרַאֿפ ,זיא הנווכ יד)

 טיורב סעניא טלדנַאוװרַאפ ךָאנרעד ט ר עוו סָאװ ,סנױזַא

 ןליוו ןטוג ן'טימ רָאנ .(גנַאגרעטנוא ןופ

 .זָאירוק םעד טעּפעשטעג טשינ ךיא בָאה

 !סָאװרַאֿפ ,ןעוורַאפ -- שטָאכ .ןביילב רע לָאז ,טָא

 :סידש -- ןוָאירוק ןַארַאפ סָאװ ,השעמ יד זיא

 !ט סו מ וד ,ןייז שרושה-ןמ-רקוע יז טסזומ וד

 זַאירוק ַאזַא זיא'ס .רעדניק -- ןזָאירוק ןַארַאֿפ רָאנ

 זארג יוו קידלושמוא
 טסוג ןייד קרַאטש וצ טשינ טקידיילַאב רע

 :רעצישַאב ןייז ןרעוו וליפא ריד ךיז טליוו'ס ןוא
 ,ןטימ ןקידנלעפ א רעביא גנורּפש ַא רָאג סע זיא רשפא
 !רוציק ןימ ַא

 !סָאו ריא טסייוו !עיפָאסָאליֿפ יד גיוט סָאװ רָאנ
 ,דנַאב ןטשרע םעד טמענ
 ןופ טיור ב :רעטרעוװ יד טָאטש ןוא ,דיל סָאד סיוא טכוז

 ,גנַאגרעטנוא
 :טנאה רעייא טימ ןיירַא טביירש ןוא טמענ
 .גגנַאגרעטננא ןוא טיֹו ט

 !קיגָאז ְךיז םתס זיא'ס !שזַאמיא רעקינייוו זיא'ס ,יַא
 ןליוו סעד ןָאט ןוואורפ רימָאל ,אלימ זיא
 .קיגָאל רעד ,עצינדונ רעגולק רעד ןופ

 :דלעמ א טיג יז תעשב סיואכרוד יז זיא טכערעג
 !קירָאֿפַאטעמ עטכעלש זיא'ס ןטיורב ןייק טשינ ןלָאמ ןלימ
 ַא רעביא ךַארּפש ס'טעלמַאה סרוג טשינ ךיוא זיא יז :הרצ יד

 קירָאי
 .טלעוו ַא ןופ ןברַאש ן'רעביא דיי ַא ןופ ןושל'ס טשינ ןוא

 ליו רעדיוו טגגוי יד טוטיס ןעוו

 ,שידָאמטלַא ןוא טושּפ -- רעטרעוו יד
 ,לַאטנעמיטנעס ןוא שידָאמטלַא
 ,לַאטעמ ןלעדייא ןַא ןופ רָאנ
 :שידָאלעמ-קירעיורט ןוא סיטניא
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 ,רעטיול -- למיה רעד .טכַאנרַאפ-טסברַאה ַא ,

 .טסיוורַאפ ,ליטש ,טעקַאנ -- לדלעוו סָאד
 טסיזמוא טכוז לטעלב לקיטש ַא

 .רעטיוט ַא גייווצ ַא ףיוא סנייד גיוא סָאד

 .געוַאב ןָא ןגיל רעטעלב יד
 ,המוקת ןָא דרע רעד ףיוא ןפַאלש ייֵז
 עמוטש ַא טּפָאלש ןצרַאה ןיא יו טקנוֿפ
 ."געט עטייוו ןופ ייר עטיוט יד

 !ןזרעפ יד טָא ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ
 ייז ןיא !רימ וצ ייז ןדייר סָאװ
 ,ןעז רערט עטייוו ס'טנגוי ןיימ ךיא ןָאק
 ,ייגרַאפ םוצ טנעָאנ ,ןיוש טעּפש ןעוו
 .ייו רעדיוו טנגוי יד רימ טוט

 עלערַאמכ ַא

 -- ןברַאש ןקיכעלייק ןעיולב ס'למיה ןיא עלערַאמכ ַא

 .קנַאדעג רעקיצנייא רעקיד'לכה-ךס ַא

 ,קנַאלב ַא ןָאטעג ,קילב ַא ןָאטעג טָאה סָאד
 .ןברַאטש ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא

 .טסופ ןוא ףיט ןברַאש רעיולב רעד טכייל טציא

 ,ןסילפעצ טשינ ןויער רענעי סנטייצַאב טלָאוװ

 טסואוורעד ךיז ןוא םיא טנעיילעג דרע יד טלָאװ

 .ןסיוו טשינ ןָאק יז סָאװ

 .טפַאלשרַאפ טגיל עטציהעגנָא יד דרע יד
 :ןריוי וצ ריא ןיא ףיוא טשינ טרעה עגַארפ ַא
 טפַאגרַאפ בָאה ךיא סָאוװ ,ןגָאז רימ ןָאק רעוו
 ןןריולרַאפ בָאה ךיא סָאװ ןוא

 לימ רעד ןוֿפ דיל

 ייז םַארג ןוא ייז גניז

 .לימ רעד ןופ דיל'ס

 קיבייא ןוא זיא לַאנַאב

 .לימ רעד ןופ דיל'ס

 ןעמַארג ייז סָארג ,ייג

 :טלעוו יד יוװ טלַא

 טיורב טימ טיוט סָארג
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 .דלעפ טימ טלעוו ןוא

 טמיור ןעמ יוװ :סַארג
 ,דלעפ ןופ ןברַאג ּפַארַא

 רעבייל ןעמ טמענ ױזַא

 .טלעוו רעד ןופ קעווַא

 רעבייל יד ןעמ טשערד

 שערד ן'כָאנ ןוא

 ,רענרעק ןביילברַאפ
 .שי ַא טבײלברַאֿפ

 ןרופ ןרעוו םעד טימ

 ,טקַאֿפעג לופ

 ,ןרופ יד ,ייֵז טריפ

 טקַארט רעטיירב ַא

 רעקיבייא רעד וצ ,ןיהַא

 .טיוט ןופ לימ

 סע טלַָאמעצ ,סע טלָאמ
 ,טיוט ןופ לימ יד
 ,לימ עקיבייא יד

 .ליטש טשינ לָאמנייק טייטש סָאװ
 טכַאמעג טרעוו ךָאנרעד

 ,טיורב ןעמעלַא םעד ןופ

 טיורב סָאד ןעמ טמענ

 :ףיױרַא סע טריפ ןעמ ןוא
 םיכָאלמ ןכַאמ
 .ףורַאד הכרב ַא

 סנטילש עטייוו

 ('ויטַאמ ַא ףיוא

 .טייקלעה עטלַאק קיטכַאנ
 .ןיילּפ רעטייוו רעסייוו

 ,דיל-טכַאנ-רעטניוו ץרוק ַא (1820-1892) טעפ .א רעקיריל ןשיסור םייב ןַארַאֿפ (*
 :טצעזעגרעביא טרָאוװ ייב טרָאװ ,רוקמ רעד זיא טָא .קיפַארטס-ייווצ ,גיד'הרוש-טכַא
 .הנבל עלופ ַא ,רעסייו ַא ןילּפ ַא !טימעג ןיימ וטסיב ןגייא יו ,דליב-רעדנואוו ,,
 -נייא רעד עטייוו סנטילש ןופ ןוא ,יינש רעקיצנַאלג ןוא ,עכיוה ןעלמיה ןופ טכיל
 ייווצ עטצעל יד .לַאנַאב סקעז עטשרע יד ןענייז תורוש טכַא יד ןופ ."ףיול רעמַאז
 ןוא ןעלקיוועצפיוא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טרילעּפַא רימ וצ ןבָאה סָאוו ,תורוש
 -רעביא ,ןפָארטס יד ןופ רוטקורטס יד טרעדנעעג :טַאטלוזער רעד .ץטלובוױצסױרַא
 .עיינ א --- עּפָארטס עטירד ַא ןבירשעגוצ ןוא רעטרעוו יד טעברַאעג
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 רעד

 טייקלעה יד טכַאמ רעלעה

 ,טייקלופ ס'הנבל רעד

 ,טייקטלעטשעג עקיאור

 .ןײלַא-ןייא רעכיוה

 ערוא-רוא !טייקשירפ-יינש
 !ףןַאשַאב ןופ טייקשירפ
 ,ערוּפ יוו טייקשירפ-יינש
 !הרושב עקידרעטַאלפ
 סנטילש עטייוו ןופ רעה'כ
 .ףַאלעג עמַאזנייא'ס

 ןטלָאו תומשנ יוװ
 סױרַא ואווצעגרע
 -- ןֿפוג ןופ םיוצ םעד ןופ
 ;ןןֿפױל ךיז טזָאלעג ןוא
 ,ןטלעוו יד וצ ןפיול

 .סיוש רעייז ןכוז

 טגָאז טעָאּפ

 ןעמוקעג טשינ ןיב'כ
 -- ןעגניד ךיז ךייא טימ
 ןעמוקעג רָאנ ןיב
 .ןעגניז עקיניימ'ס
 ןעמוקעג טשינ ןיב'כ
 :ןלעֿפעג וצ ךייא

 רָאנ טלַאפ ןטָאש ןיימ
 .ןלעווש ערעייא ףיוא

 ןרעה רימ ןיא טנַָאק ריא
 ,ןעמיטש עטייוו-טעה
 -- ֿפָא ךיא גניז ןוא
 .ןעמיושרַאפ ךיא וט ױזַא
 סעגערב יד ייברַאפ
 טכַאנ רעייא ןופ
 ,יז טמיוושרַאפ ,יז טמיווש
 .טכַאי עסייוו ןיימ
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 יקנעי רעטלַא ןַא

 ,טנַאה ןיימ טקירד ,רעטלַא רעד טכַאמ -- !'נינרָאמ דוג
 ,ןצנַאגניא טשינ םיא ןעק ךיא טשטָאכ ,ןגיוא יד ןיא רימ טקוק
 רימ ןיא .געוו ןייז טייג ןוא קיד'תחנ טעקּפיפ
 .ןצנַאלג וצ ןָא סעּפע טבייה

 .יקנעי רעטלַא רעד טבעלעג טסיזמוא טשינ טָאה'ס
 .טייטשרַאֿפ רע

 טייק רעקידנלַארטש ןייא ןיא ןעגניר ס'טָאג
 -- ,ןצנַאלּפ ,ןלַארענימ ,תויח ןענייז
 טײהרעטנַאקַאבמוא !ןשטנעמ ךָאנ יו טנייה
 .טנַאקַאב ליואוו ןטייווצ םעד שטנעמ ןייא זיא
 .טנַאלּפעג יױזַא ,טלָאוועג סע זיא ױזַא

 רעטכיל-ןוֿפצ

 ןסייוו לקנוט ַא גנַאהרָאֿפ ַא רעטניה
 ןרָאיטקַא יד .לעטשרָאֿפ ַא רָאפ טמוק
 .טייהרעקידנעייטש ןפיול
 .ןרָאװעג טשינרָאג ןוא ןעוועג טשינרַאג זיא'ס

 ןעַאי .טשינ סעשעג טעשעג סָאװ
 .ןעניינ טימ ךיז ןענייא
 ,טייקלעה ןרעטצניפ רעטכיל
 .ןענייוועג סיוא-ןרעטכעלעג
 .טייקלענש עקידרעגעצ
 .תולגתה עטרעיילשרַאפ

 .סילַאערָאב ַארָאריױא

 טעלמַאה

 ,רישעג ןכַארבעצ ס'טָאג ,רימ ןופ
 .ןָאמ טשינ םישעמ ןייק ,רעטָאּפ ןיימ ןופ טסייג
 :ןָא ךימ קוק
 ,ריפָאזָאליפ ןוא ןברַאש ַא ייב ייטש ךיא
 רימ םורַא טייוו ןעוו
 -- ןעיירש ןוא ןטלעוו ןלַאפ
 רימַאלקעד'כ !ךיא וט סָאװ
 .ןעיירעדייר עקיניזֿפיט
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 ,קנַארק-עגושמ
 ,רעכיט עסַאנ טימ טרישזַאדנַאב ּפָאק רעד
 רימ וצ ןזיוועג ךיז טלעוו יד טָאה ױזַא
 .רעכיב רימ ןבעגעג ןוא

 .רעכיב ,רעכיב ,רעכיב
 ,טשימעצ ךימ ױזַא ןבָאה ייז
 :רעכיז ףיוא טשינ סייוו'כ זַא
 ?טשינ יצ ,ָאד ךיא ןיב

 ןןייז ַא ןייז סָאד זיא זןייז-טשינ רעדָא ןייז
 !טימרעד ןעמ טכַאמ סָאװ ןוא ןייז סָאד זיא סָאװ

 ,ןייז סָאד ןָאק סָאװ
 !טימרעדניא םורַא ךיז יירד ,טעלמַאה ,ךיא סָאװ
 !ןיק זיא סָאװ ןוא !לבה זיא רעוו ןוא
 !וד ןוא ךיא ןשיוװצ קירב יד זיא ואוו ןוא

 :ןעיירש ןטלעוו ,ןטעב ןטלעוו ,ןלַאפ ןטלעוו ןוא

 !ו ט
136 

 רעפעשַאב םוצ ריל גינעק

 ,ךיא יוװ ,ךילגינעק ןוא ךייר טזיב וד זַא

 .טכַאדעג טפַאשגינעק ןיימ ןיא ךיא בָאה

 ,טכַאמ טסָאה וד זַא

 .טכַארטעג טײקיטכַאמ ןיימ ןיא ךיא בָאה

 ,טכַאנ רעקידמערוטש רעד טָא ןיא ,טציא רָאנ

 ,ט'הנעט'עצ ריד רַאפ ייטש ךיא ןעוו

 צל ַא ןופ ןגיוא יד ךרוד וטספַאג

 .טקיניײפרַאפ רימ ףיוא טסצילב ןוא

 ,רימ טימ ךיילגוצ טסגערפ

 .ריל ךלמ סעד

 ,רעטכעט ענייד ,ןטלעוו יד

 ,ריט רעד רעטניה סױרַא ךיד ןפרַאװ

 ,רעטכעוװשרַאֿפ ַא ,וטסייטש טנלע ןוא

 .ריל יוװ ,ךיא יו
 !ןעמוק ןייד ףרַאד רעוו ?ןזָאלניײרַא טעוו רעוו

 -- שטנעמ םוצ ןַא טסּפַאלק

 !ןעמונרַאֿפ

 ,ןמוזמ עלעסיב'ס ןלייצ רע ףרַאד ָאד
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 ,טייל ןשיווצ ןעגנערברַאפ ָאד ,רעבייוו טימ ןקידניז ָאד
 -- רעדורב ַא ןענע'גרה רע ףרַאד רָאג טָא ןוא
 .טייצ ןייק ,טָאג רעה ,ריד רַאפ ָאטשינ
 .טייצ ןייק ָאטשינ

 ,ע'ינעט ןוא ױזַא ייטש ךיא יוװ ,גנילצולּפ
 .ענייד ךיוא זיא הנעט ןיימ זַא ,ךיא עזרעד
 ,רימ טימ ךיילגוצ טסגערפ
 .ריל ךלמ םעד

 1936 ,עשרַאוװ

 ייז טימ

 רעד

 .ןיילַא רענייא ןיב'כ

 .ןילַא ןצנַאגניא

 ,ןייג וצ ןעמעוו וצ טשינ בָאה'כ
 ,ןדייר וצ ןעמעוו טימ

 טיזיוו ַא טימ ןייג ךימָאל

 .ןײלַא ךיִז וצ

 ןילַא ךיִז ןיא

 ,ןדייז ןיימ ןפערט ךיא לעוו

 סעדייז עלַא ןפערט
 ,הוח זיב ,םדא זיב

 .ןדע-ןג זיב

 .ןעגנערברַאפ ךיא לעװו ייז טימ
 .ןדייר ךיא לעו ייז טימ

 רעביירשרַאֿפ

 רעה ַא ןָא טמוק בוטש ןופ סױרַא ייג'כ ןעוו
 .רעהרַאפ ַא ףיוא בוטש יד טמענ ןוא
 .ןשיק ַא טגָאז תודע ןוא טלייצרעד לוטש ַא

 ןשימ טמענ ךוב ַא
 -- סָאד טָא :קידנעלטייט ,ענייז רעטעלב יד
 -- רעהַא זיב ןענַאד ןופ
 .טנעיילעג ןייגנפָאלש ן'רַאפ ןטכענ רע טָאה

 .רעק רעדעי ןיימ טרעוו טנכייצרַאפ .טביירש רענעי
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 ,רעה רעליטש רעד טגָאז -- ,רעדניק ,ךייא קנַאד'כ
 לעפטרָאּפ םעד סערָא ן'רעטנוא טמענ רע
 .לעווש רעד וצ רעגניפ ציּפש ףיוא ךיז טזָאל ןוא

 ןלעב רעד טָא ,רעדיוו רע טמוק סנגרָאמוצ

 .ןלַאטעד יילרע'לכ ףיוא
 ,ונ -- .רע טגָאז -- ,רעדניק ,
 "ןריא טסייוו סָאו !טלייצרעד

 םיא-טָאה ,רעגייטש ַא ,רעוו
 וצ רע טלעטש ןעמעוו ןוא -- טקישעג

 ...!םיטרּפ עלַא יד

 טכַאנ רעזירַאּפ

 ,טפיול לטניה ריא ,טפיול עמַאד יד

 .ןדייב ךָאנ ךָאנ:טפױל רעה רעד
 -- טּפיױל ןבעל סָאד ,טיוט רעד טפיול סע
 .(ןןדיײשַאב םיורט סעד טעוװ רעוו)

 ,טפיול לטניה ריא ,טפיול עמַאד יד
 | .ןרוה יד ןוא ןרעה יד

 -- טֿפיױל ןבעל סָאד ,טיוט רעד טפיול סע

 .(ןןרופש אץעגרע ןביילב יצ)

 ,דרָאקנָאק ַאל עד סַאלּפ ףיוא
 ,טגָאט עֶצּלָאטש יד טכַאנ יד ואוו ,טרָאד
 ,טנַאו רעמוטש ייב ןייטש רענייא טביילב

 | ,טנַאה ַא ףיוא-טביוה
 טגָאז ןוא ףיוא-טביוה
 :טרָאו ליטש קיד'הליפת ַא
 .זירַאֿפ עװעטַאר ,טָאג

 זיא רע

 רעייזרַאפ יד) םירתסנ יד ןופ

 רעייז ןיא סָאװ ,(ןטעבעג ןופ
 .טעטש ןבעל ןליטש םעד תוכז

 .טדער רע סָאװ ןרעה סנקלַאװ
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 סעּפע רימ וצ טנוװַאד

 + :סעבעג ןיא טרעטיצ ,סעּפע רימ וצ טנוװַאד
 לעווש ןייד ףיוא לּפַאצ ,רעטצניֿפ רעד ןיא ךימ ףרַאווװ'כ,

 .טענָאירַאמ השעמ
 | !לעהַאב ַא ךימ ביג
 ,טעזרעד גיוא ןייד ןעוו ,ךימ טקילֿברעד גיוא ןייד ןעוו
 ,לעטשעג ַא ךיא גירק

 ,דנַאטשַאב ַא ךיא בָאה
 !טנַאה יד קירוצ טּֿפעלש .טנַאה ַא -- רימ רעטניה
 | ,קילגרעד :ךיד ךיא טעב
 .קירוצ ןייג טשינ ליוו'כ -- ךיז וצ וצ ךימ יצ
 -- קור ַא לעווש רעד ןוֿפ ,קור ַא ביג ,ךימ ביג
 .קוק ןייד ןיא ךיז טדנעוו'ס -- ריד ןיא צלַא ךיז טדנעוו'ס

 -- לעהַאב ַא ךימ ביג ,ןָא-קוק ַא ךימ ביג |
 | "!לעווש יד קעװַא םענ

 הנומא ןיימ זיא ולֵע

 .ארוב ַא ָאד זיא'ס :סייוו ךיא ןוא ןימאמ ַא ןיב ךיא
 דיירפ יד ,גנונעפָאה ס'הליפת ןיימ םיא סורַא ךיז טיירד סע
 .הרוחש-הרמ ס'טנלע ןיימ ,זַאטסקע ןיימ ןופ
 ,םיסרוקיּפא יד ןופ סרוקיּפא ןַא ךיילגוצ ןיב'כ ןוא
 .תוישק עברַאה טנזיוט םיא ףיוא ןבָאה סָאװ
 ,םיסרוקיּפא עכלעזַא ןבָאה טנייפ טשינ ןָאק רע
 ס'ישא-ברירב-"רמ עקיאור טשינ ףרַאד רע
 .םיתרשמ עש'הפינח יד רע טָאה טנייפ ןוא

 טנאירַאוװ ַא :ךַאלרעטַאלֿפ

 ,יילב ןקירַאמכ ןרעווש ןוֿפ גָאט ַא ןיא
 ,יירעמוטש רעש'מלוע-תיב ןופ טימ רעד ןיא
 ,יילב ןופ צרַאה ַא טימ ןענַאטשעג ךיא ןיב
 .יאדכ"טשינ טימ ןוא סנייאצלַא טימ לוֿפ
 ייברעד תובצמ ןשיווצ ןופ :ךיא עז
 ,יירד ךַאלרעטַאלפ ןָא ןבלַאטצולּפ ןעילֿפ
 ייברַאפ ןפיטש ,ךעלעגָאי ןיא ןליֿפש
 ,יירד ךעלרעדירב -- ןרעדנַא ן'כָאנ סנייא

 ,יַאמ ןרָאוװעג זיא צרַאה ןקיאיילב ןיא
 ,לירד עכעליירֿפ ענעי טײלגַאב טָאה גיֹוא ןיימ ןעוו
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 ,יירפ רעד ןיא טעה טצנַאטעגקעװַא ןבָאה סָאװ
 ,יירד-ייווצ-סנייא טצנַאלגעגייברַאפ ןבָאה סָאװ
 | .יירד ךעל'המשנ

 ליטשנייא
 (םילהת) ישפנ ילע לומגכ

 .לעז ןיימ טליטשעגנייא בָאה ,טליטשעגנייא בָאה'כ

 ,לעה ןוא יז זיא ליטש

 .טסואוועג טשינ לָאמנייק יז טלָאו סמערוטש ןופ יו
 .לעז ןיימ רימ זיא סטנױאווטנַא-טשרע ןַא דניק ַא

 טסוג ןייק .טשינ ךיא רעגַאב ןטייקסיורג ןייק
 .לעטשרַאפ ןוא ןטייקיברַאפ רַאפ ָאטשינ
 .טסולג טשינ ןוא הוואג טשינ
 .לעווש ןיימ וצ הוואת ןייק וצ טשינ טמוק'ס

 .לירבעג ס'טלעוו רעד טייוו

 .לעה זיולב .לעה זיולב

 .ליטש זיולב

 םעלעכ'ד אזר

 :ןטש רעד טגָאז

 ןטָאג טוט טָאג

 ,םעלעכ ןיא -- םוטעמוא יו רע מ

 המכח ןייז לייוו

 .(יםלעה ןטסערג ןיא טרָאד טקינוז

 ןלעטשרַאפ לָאז'כ ,רימ טלעפַאב רע

 -- םעלעכ ןיא םיא
 .םיא לעטשרַאפ'כ ןוא

 טכיל-ןופצ םעד ןופ ךָאנ

 רעטסייג יוװ ,טכיל-ןופצ
 .שילַארטסַא ףיוא וטסייג

 ןעגנולַארטש עטלַאק ענייד
 .שילַאקיזומ ןרירביוו

 ךיא רעה רעטפעלּפעג ַא
 ,ןעגנולַאש עמוטש ענייד

 .סילַאערָאב ַארַאריױא
| 1050 

 .שינעגרָאברַאפ --- (םעלעה ,םיילעה) םלעה (*
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 ידמע הּתאא יכ

 רעד

 ,םילהת ןופ טרָאװ
 !טפארק ןיא טרעצנַאּפעג
 ,םיא ליטש ,סיא דניּב

 .ייוו ןלוד ןיימ

 ,ייג ךיא ןעוו ךיוא -- ךלא יכ םג
 ,תוומלצ לָאט ןיא -- תוומלצ איגב
 ,טסיירטעג ךיא רעוו
 טסייג וד יוװ עז ךיא ןעוו
 ,תובא יד ןופ טָאג ,ןעמַאזוצ רימ טימ
 ,םעלק ןיימ טסלייט וד ןוא

 .סמ-ךמס ן'טימ עדייב ךיז ןעלגנַאר רימ ןוא

 דוּס

 !דוס רעד ךיז טקעלּפטנַא סיאיבנ וצ

 -- םיאיבנ ןייק ָאטשינ

 .רוד ןופ םכח רעד ָאד זיא

 םיא ירב ַא טיג

 ...דוס רעד

 .םולח ַא טמוק -- ָאטשינ םכח ןייק ךיוא זיא ןוא
 םיא לָאמַאטימ ןייא טמיור -- ןייא טלמירד שטנעמ ַא

 םולח ַא

 .דוס סעד

 -- וליֿפא תומולח ןָא רוד ַא סע זיא ןוא
 עיַאטס ַא ךרוד טקישעג טרעוו

 ,רעילפ עקילייה ןופ

 ,אימש-ירפצ ןופ

 .דוס רעד

 .רהוז רעד טגָאז יױוזַא

 טייצ ַא זיא טציא רָאנ
 -- ,לגייפ עש'כאלמ ןָא ,םולח ןָא ,םכח ןָא ,איבנ ןָא
 ,טיירש רע ןוא טייג רע . . . רעטנורַא ןסַאג יד ןיא דוס רעד זיא
 -- טיירש דוס רעד

 .טייל טשינ ןרעה'ס רָאנ

 !הפוקּת יד זיא ַאזַא
 אפוג סָאד טשינ זיא

 ...ןדוס ַא
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 קעלֿפטנַא-ןוז רַאֿפ

 ,רעמייב תונחמ ןטרַאװ גנוקעלּפטנַא-ןוז ףיוא
 .ןשוג ריא ןופ ,םירצמ ס'טכַאנ ןופ טײרפַאב
 ,םעטָא םעד קידנטלַאהרַאפ ,ריר ַא ןָא ןטרַאװ
 םיטבש יד סופ ס'יניס ייב טרַאוועג ןבָאה לָאמַא יו
 .ןץ'השמ ךרוד טגָאזעגנָא ,תולגתה רעד ףיוא

 ןצלַא עלַא סוילֿפ

 סנייא ךיילג זיא סנייא

 יא; ךיילג א; יו

 .קיגָאל יד טנ'קסּפ ױזַא

 :ַאזַא השעמ יד זיא

 ,טגייצעגרעביא ךימ בָאה'כ

 .טגייל קיגָאל יד זַא

 :ןעוועג רעסַאוו'ס זיא ,ןסעזעג רעסַאוו סייב ןיב'כ

 ,עטרעקעגרעביא רעמייב סוילּפ רעסַאוװו

 .סעֿפעטס עקידייל יוו ,עיולב יוװו ןעלמיה סוילפ

 ןרָאוװעג זיא ךָאנרעד

 ,טייגרַאֿפ סָאוװ ןוז סוילּפ רעסַאוװ

 | ,דיירפ סוילּפ
 ,סעּפע סוילּפ

 ,ןייש ןוא קיצלַא ױזַא ןעוועג זיא סָאװ

 .ןיינ .ןענעמָאנַאב ךיז טזָאלעג טשינ טָאה'ס זַא

 :טסואוועג השעמ תעשב בַאה'כ
 טסוילּפַאב זיא ךיא ןיימ -- זיולב ךיא טשינ זיא ךיא ןיימ

 ,ס'וד עלַא ,ס'רע עלַא טימ

 .ןעיייז עלַא
 סוילּפ -- ךיא ןיב ךיא ןַא

 .סֹופ ריא ןופ לעטשעג םעד ,טפיה ריא ןופ גיובסיוא סעד
 סוילפ -- ךיא ןיב ךיא ןַא

 ,ןעייל ךיא סָאװ ךוב ַא
 ,ןעייג ןוא ןעמוק סָאוװ ןרָאי סוילּפ
 גָארט'כ סָאװ ,סעקסַאמ יד עלַא סוילּפ
 ,גָאטיײב
 ,תומוקמ עלַא סוילֿפ

 ,תומולח ןיא טכַאניײב לגָאוו'כ ואוו

 ,ףָאהרַאֿפ ןוא ליוו ךיא סָאוװ צלַא סוילּפ
 .וית ןָא ,לעטשּפָא ןָא -- ןצלַא עלַא סוילּפ
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 .תוטש !סנייא ךיילג סנייא

 :סוילּפ סנייא -- דימת זיא סנייא

 .ףוס ןָא סוילּפ סנייא

 1036 ,עשרַאוװ

 עוועמ יד

 !רוא יהי ;אפוג ךיז טכַאנ יד טלעפַאב'ס

 ריופַא ןטנורגּפָא יד ןופ טמיווש

 .ןדַאלַאב דלָאג טימ ,סקיכעלייק ַא לפישדןוז ַא

 .עוועמ א גערב סייב קירעדינ טרעטַאלֿפ

 .ןדַָאב ךיז יורפ ַא טייג המכשהב

 ךיז טסייוו עס .לפיש-ןוז עטיור סָאד טמיווש ףױרַא-למיה
 ךיז טסייר עוועמ יד .םי םענירג ןיא ס'יורפ רעד ףוג רעד
 ,סייוו טלגעז ,טלגילפ ,וצ ןוז רעד וצ

 ,עוועמ יד ּפָארַא קירעדינ טלַאֿפ טָא ןוא
 טסייג ןיימ) וצוצפיורַא יז טלגעז רעדיוו ןוא
 .(עבט עבלעז יד טָאה

 -- עוועמ יד ,יורפ יד ,ןוז יד ,םי רעד ,ךיא ןוא
 .ייגרַאֿפ ןופ ןסיוו טשינ טרָאפ ןוא דליב עצנַאג'ס טעוו ןייגרַאֿפ
 יירפעג א ךיז טיירפ סע ואוו ,דנַאל-ביילב סענעי ןיא טביילב סע
 .ע ב ש - ת ב ןייז רעדיוו טרָאד טניפעג סָאו ,הירו א רעדעי

 אגחֿפ 2008

 ,עילַאטַאב ַא ףיוא סױרַא דיי ַא זיא'ס

 ריִׁש ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא ןָאטעג ףרָאוװ ַַא ךיז

 .עילַארטסיױא ןופ שוא

 ,טכַאלעג בָאה ךיא

 טוואורּפעג רעשיקרָאי וינ ַא רעניגרַאֿפ-טשינ ַא טָאה'ס
 ,קַאה ַא דיל ןיימ ףיוא ןָאט-ביוה ַא
 .טפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג קַאה יד זיא
 .טכַאלעג בָאה ךיא

 ןעמוקעג רימ וצ דיל ַא זיא לָאמנייא רָאנ
 טכַאמעג ךימ טסָאה , :טגָאזעג ןוא
 ,ןפילשעג ןוא טרעטסיימעג ךימ ,חוכב טזיב וד יו
 ,ןפיט ענעי ןופ זיולב ןּפָארט ַא ןיב ךיא -- ףוס רעד ןוא
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 .טכַארבעג ריד וצ ךימ ןבָאה סָאװ
 ןפיט ענעי ןגעקַא :דלוש ןייד טשינ זיא'ס
 זןפירגַאב ןוא רעדליב ןענייז סָאװ

 ----''טניימעג טּסָאה וד סָאוװ ,עבלעז סָאד ט שינ זיא'ס רָאנ

 .טנייוועג בָאה ךיא

 סױרַא גוצ-סערּפסקע ןופ

 ענעריויעצ-קידרעטניוו-ףוס סנקלַאוװ

 .ןטיוצ עטקיטניוועצ טימ

 .ענעריורפרַאפ ךָאנ בלַאה ןעלגיה-דלַאוװ

 שעוו עטרילָאק

 .ןטױלּפ ףיוא

 ףיט
 דלעפ עזַאֿפ טייטש טכַארטרַאֿפ

 :ויטָאמָאקָאל רעטנידעגסיוא ןַא

 .ןפָאלעג עיניל-ןַאב ַא לָאמַא טרָאד זיא'ס

 ,דרעפ עטנַאּפשעגסיױא השעמ ,ןענַאגַאוװ-טכַארפ עטלַא

 .ןפָאלש

 ודרע רעד ןוא למיה ןשיווצ ,רעזייה-סערַאֿפ רעביא

 .סעכיור ןצענעג

 ,עכָאטַאמוס ַא ןָא ָאד טכַאמ זיולב גוצ רעד
 .תוחוכ עלוד טימ טגָאי

 .טדניוושרַאפ צלַא ןוא טמוק צלַא

 .דניוושעג ,דניוושעג ,דניוושעג

 ,רי מ ייז גוצ רעד טזייוו יצ

 !טלעוװ זיא סָאוװ :ןגערפ לָאז'כ
 ,ךי מ רע טזייוו יצ

 ?שטנעמ זיא סָאוװ :ןגערפ ןלָאז ייֵז

 ,ךיג ױזַא ךיז טגָארט רע
 ןגעזעג ןוא ןגעגַאב סםעד ןשיווצ זַא
 סיוק ןעמ טזייווַאב
 .ןגערפ וצ

 1947 ,ןָאטסָאב ןייק געוו ןץפיוא

 ןטייצ ןשיווצ

 טפַאשנירג יד זיא ךעליירפ ןוא .קרַאּפ ַא .יַאמ

 .טפַאשדניק ןוא סעקלדיוה ,ךעלבייוו עגנוי .רעמייב ןופ

 .לרעגענ ַא לקיסייב ַא ףיוא טילפ'ס .ךעלעגעוו
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 .לקע סָאד טביוה ,ְךיִז טיירפ לטניה ַא .לקיסייב'ס טרעבליז

 לקער ןגָארטעגּפָא ןַא ןיא ןקז רעקיד'מינּפ-לעג ַא

 ,רע טציז עטגיילרַאפ סיפ טימ .י''סמייט ,, ןיא ןיירַא טקוק

 סיינ ַא זָאלג-רעסערגרַאפ ן'כרוד טּפַאכ
 .רע ט צי א סעניא ךָאנ טבעל רע ;םיא ךיז טכַאד'ס ןוא

 עמַאד עליטש עטלַא ןַא טציז םַָאזנייא

 ;עטלירבַאב ַא ,טעקשטנעהַאב:סייוו ,ןצרַאוװש ןיא

 ,עטליּפשעצ יד רעדניק יד וצ -- טפנוקוצ רעד וצ טלכיימש

 -- ןטייוו םעד וצ רבע םוצ ןוא

 ,עטליּפשרַאפ יד ןרָאי עריא

 .ןטייב טשינ ןיוש ייז ןָאק רענייק סָאװ

 .ןטייצ ןשיווצ לכיימש ריא טגנעה'ס

 ןעניֿפעג למיה םעד טעוו שטנעמ זיב

 לייז רעטָאפ ןיימ ןופ קנעדנָא םוצ

 ןפָאלעג ןשטנעמ ןופ איבנ רעד זיא'ס ןעוו ןוא

 .ןפָארטעג רעטסייג טימ תונחמ רע טָאה ױזַא

 ןעניגַאב ןופ ליטש ןיא ןבָאה ייֵז

 .ןעניד ריד ןעמוק רימ ,, :ןעגנוזעג

 ,ןטלעצעג ענייז ןופ ךיד שטנעמ רעד טָאה טגָאירַאֿפ
 ,ןטלעוו ערעדנַא ןופ ןעמוק רימ סָאװ ,רימ רָאנ
 ןלעווירימ ,ןעניד ריד ןלעוו רימ

 ."ןלעווש ענייד ןוז טימ ןלעהַאב

 ,קידנַארב ןייז ליוו דנואוו ןיימ ,, :איבנ רעד טרעפטנע'ס ןוא
 ןקידנַאנַאכַאנ -- קירוצ ןעמוק ןוא ןפיול זומ'כ
 ,ןעניר ןזוומ טולב ןיימ ןוא רערט ןיימ
 ."ןעניפעג למיה םעד טעוו שטנעמ זיב

 ןגער ןיא רעדלעוו ןוֿפ יוו שיורעג ַא טימ

 ןגער ןיא רעדלעוו ןופ יוו שיורעג ַא טימ
 ןגעוו עקיטכַאנ ףיוא ןפיול
 .ןליבַאמָאטיוא

 .ךרָאה ןוא ךיא גיל ךַאװ

 טכַאנ יד

 .ןליטש טשינ ךיז ליוו
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 ןיהואוו
 ןןליצ יד ןליצ
 ליוו סָאװ
 ןןליוו רעד

 ןליוו סָאװ
 ,ןלירב סָאו תוואת יד ,ןליוו רעד
 ,ןליצ יד ,ןגעוו יד
 תןליבָאמָאטיוא יד

 לגיּפש ץ'טימ סעומש

 טגָאז לגיּפש רעד סָאװ (א

 !סיוא טעז המשנ ןייד ױזַא יו ןסיוו טסליוו
 .זיולב וטספרַאז ןָאט-קוק ַא ךיז ףיוא

 :ןעצ ןוא טרעדנוה יירד ןטלעוו ןיא טשינ ךוז
 .ןעז וטסעוו -- לגיּפש םוצ וצ ייג
 ןואוו:טסייױוי'טָאג זיא רעריא שרוש רעד
 .וד טסיב סָאד -- קילבנָא ריא רעבָא

 גָאז ךיא סָאװ (ב

 םינּפ טסופ דְמערּפ ַא
 ,לגיּפש ,רימ וטסזייוו
 וטסיב סָאד :טסנ'קסּפ ןוא
 .טשינרָאג רעמ -- ןצנַאגניא

 זשטנעמ זיא סָאװ
 .רעטייל ס'בקעי זיא רע

 !טסיב סָאוו וד ןוא
 .טשינרָאג רעקיצנַאלג

 .טסימ !היִמ וטסזייוו סָאװ

 .לגימ ַא טושּפ

 !טסיּפָאק ַא סייוו סָאװ

 ןלגיּפש ַא ןסיוו ןָאק סָאװ

 .לקע = לגימ :גנוקרעמַאב
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 ןציֿפש-גרַאב עלַא רעביא

 (עטעג)

 ןציּפׂשינרַאב עלַא רעביא
 ,החונמ זיאי

 ןציפש-סיונ יד
 .עכוׂשט ַא לטניוו ןייק טשינ טיג

 .ריר ַא ןָא דלָאוו ןיא ןגייווש ךעלעגייפ

 -- לסיבַא רָאנ טרַאװ
 .ריד ףיוא ךיוא ור טמוק |

 לעמעג

 ּפָאק ס'עמלַאּפ ַא
 ןגנַאל ַא סופ ַא ףיוא טקעטשעגפיורַא
 | .עקיפ ַא ףיוא יו

 -- הקיתׂש רעקיטנוװָא ןיא

 עילטעג סָאד
 .העיקש רעד ןוֿפ

 .הילת ַא ףיוא ןקלָאװ ַַא טגנעה'ס

 טקיטסנעּפשעג'ס

 ,קידרעיורט ,קירעיורט ,קירעיורט
 .ןָאטָאנָאמ ,ןָאטָאנָאמ ןָאטָאנָאמ

 ,קידרעיוד ןֹוא טלַאק ,ןגער ַא
 .ןָא ןגרָאמירפ ןוֿפ ,ןָא ןגרָאמירפ ןופ

 ,קידרעיול ,רעלעקנוט ַא טסייג ַא

 .ןֵא ךימ טייז רעד ןופ טקוק
 !קידרעיורט-רעטסניפ ךיז טנֿפע סָאװ
 .ןָא ךיז טבייה סע ,ןָא ךיז טבייה סע

 .טשימעגפיונוצ סעּפע טימ רעוו ךיא
 .בעוועג ַא טקיטסנעּפשעג'ס
 ,טשינ ךיא סייוו סָאד --ויא סָאד סָאוו
 .בעל ךיא יצ טשינ סייוו'כ יו
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 ...געֹוו רעד ןעוועג שילרעטסיוא זיא'ס

 ('תומתי,, ס'קילַאיב ןופ טנעמגַארֿפ)

 ,געט עניימ ןופ געוו רעד ןעוועג שילרעטסיוא זיא'ס

 רעייז טרעטנַאלּפעג ךיז טָאה האמוט ןוא טייקרעטיול ןשיווצ

 | .גנַאג

 ,ןכַארקעג עטָאלב ןיא םינּפ ץ'טימ סנביוהרעד זיא'ס

 .ןכָאוװרעדניא ןופ ץומש ןיא טרעגלַאוװעג ךיז -- סקילייה

 ַא ןופ האמוט רעד ןיא ,ןשטנעמ-ריזח ןופ לייה ַא ןיא

 ,בוטשקנעש

 ,רעקידלקע ,רעקידלּפענ ןיא טייקטרעכױרעגנַא ןיא

 רפס ןקידרעטעלב-לעג ַא רעביא ,ןֿפנַארב ךעלסעפ רעטניה

 ,זייוודניק ןזיוועג רימ וצ ּפָאק ס'נטַאט ןיימ ךיז טָאה

 ,ןטקיניײּפעג ַא שודק ַא ןופ ןברַאש ַא

 ,קידנעמיווש ןקלָאוװ:-ךיור ַא ןיא ןעלסקַא יד ןופ ןטינשעגּפָא יו

 .ןקיטולב סָאװ ,ןגיוא ןוא שינעמעלק ןופ קנַארק סינּפ ַא

 ,קידעגייווש ןענַאטשעג ינק ענייז ןשיווצ ןיב'כ

 .קידנעגנעה ענייז ןפיל יד ןָא ןקילב יד

 .ץכעקיימ ןיא ךיז טרעגלַאוװעג ,טמורבעג ענעפיוזַאב ןבָאה םורַא

 ,רעטרעוו עניימעג סָארטש ַא ןוא עשימַאכ םיפוצרפ ענעפיירט

 ,קידנרעה ,ךיז טמירקרַאפ ןבָאה טנעוו שזַא

 .רעטצנעפ יד ןטיבעג הארמ רעייז ןבָאה הּפרח רַאפ ןוא

 ,רימ רעיוא ןיא ליטש זיולב

 ,דניק ַא ןופ רעיוא סענערָאוװעג-דנַאשוצ טשינ סםעד

 ,ערעטיול ןצפעל ןופ שטּפעשעג טפירטעג טָאה

 .טָאג ןקידעבעל ןופ דייר ןוא טעבעג ןופ למרומ

 דרע רעד ףיוא ןרעטש ַא

 (טעברַאעגרעביא ןוא טריאירַאוװ ,לוריבג ןבא המלש ןופ וויטָאמ ַא)

 ןגיוט םיא ןָאק סָאװו ?ד רו ע רעד ףיוא ןרעטש ַא
 .ןרעה השעמ יד טגעמ ריא -- ךָאד ןוא !דרע יד
 ןגיוא עניימ טקיטפנעזַאב טָאה סםולח ןעוו
 .ןרעטש א ןעזרעד טנַאה ןיא רימ ייב ךיא בָאה
 .קידיירפ טלּפַאצעג רע טָאה טנַאילירב ַא יו

 .ןגיואוועג םיא עטקילגַאב ַא טָאה טנַאה ןיימ
 ,קידייל ןבילבעג טנַאה ןיימ זיא סע !גנַאל טשינ
 .ןגיולפרַאפ רע זיא ןעוו-ןוא-סָאוװ רעדייא לייוו
 .טקידיײלַאב ,טמעשרַאפ טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא
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 ןןרַאנ וצ ךימ !ןעמוקעג רע זיא סָאוװ ךָאנ

 .קידיײשַאב רימ ןרָאוװעג ץלַא זיא דלַאב רָאנ

 ן'רעצ עניימ ןיא טבעל צנַאלגּפָא ןייז :טריּפשרעד

 .קידייר-דַא שינעגנערדַאב ס'צרַאה ןיימ טסיירט ןוא

 ךָאנ ןוא ןיוש

 .יוש ןענוז ענייז ןצנַאט סע ,טליּפש גנילירפ רעמזועלק רעד

 .ןיוש ןענורעצ יינש רעד זיא רעצרַאוװש-ךעליירפ עטַאלב ןיא
 .ןיוש ןענופעג טלעוו יד טָאה טָאג ,טָאג טָאה טלעוו יד

 ךָאנ ןעקנעדעג ,ןטנווָא ךָאנ ןענייז ליק רָאננ
 .ךַאנ ןעקנערק ןוא ךיילב ןענייז ,סמערוטש ןופ ןייוועג
 .ךַאנ ןעקנעש טשינ ןייּפ עטלַא יד טָאג ןענַאק ייז

 .ןיוש ןענוז ענייז ןצנַאט סע .טליפש גנילירפ רעמזעלק רעד
 .ןיוש ןענורעצ יינש רעד זיא רעצרַאוװש-ךעליירפ עטָאלב ןיא
 .ךָאנ ןעקנערק ןוא ךיילב ןענייז ייז .ןטנוװָא ךָאנ ןענייז ליק רָאנ

 .ךָאנ ןעקנעדעג ןטנוװָא יד -- ןיוש ןסעגרַאפ געט יד

 גנַאגקירוצ ס'גנַאלק םעד

 רעטסעל ןוא צירקעג-ןייצ ןופ טלעוו רעד ףיוא

 גנַאלק ַא טעשזדנַאלברַאֿפ טָאה

 .רעטסעקרַא ןטייוו ַא ןופ

 ,קירוצ ףיוא געוו רעד רעצריק טרעוו'ס רָאנ

 ,רעטנעצ סענעליוהרַאפ םוצ

 קיזומ ס'רעטסעקרָא ןטייוו םעד ןוא

 .רעטנענ צלַא טרעוו

 -- גנַאל טשינ

 רעטסעּפרַאפ רעד דרע רעד ןופ ןוא

 ,גננאלק רעטעקנָאלברַאֿפ ,וטסייג

 .רעטסעקרַא םוצ קירוצ

 ןָאסדָאה ץרעביא העיקש

 ןרעייפ עטשרע ןָא טדניצ ןרעטש יו

 .גערב רעקידלַאוו ס'יזריושזד-וינ
 ,ןרעייפ יד טלקָאש ןָאסדָאה רעד
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 ןרעֶסַאוו יד טרעליוק ןָאסדָאה רעד
 רעטנורַא טגנעה סָאװ ,ברעמ סוצ
 .קע ס'עוװַאּפ רענעדלָאג רעד יו

 וצ-יזריושזד-וינ טקוק דיָאסרעוװיר ןופ
 .לָארענעג רעטיוט ַא

 ,דרעפ"הרובג ןויז ףיוא וע טייר טיוט

 -- דרעפ-הרובג ןכעלנירג םעד ףיוא טלַאפ'ס ןוא

 -- ןטכַאלש עשידרע רעביא טָאּפש יו
 .לַארטש רעפיש ַא ס'העיקש רעד

 -- ֿפָארַא טנַאװ ןופ ןוא ,טְנַאװ ַא יו -- דלַאוװ

 ,דר ַאפ :טרָאוװיעמַאלקער טור ַא
 ,עקירוֿפרוּפ שירפ יד סנקלַאװ יד
 ,עקירואירוא יד ןעלמיה יד ןיא
 .טרָאוו א ןגָאז ייז -- ייז ךיוא

 .טרָאוװ סָאד טשינ טרעה רענייק רָאנ

 גנַאגמייה

 :געוו ן'פיוא ביוטש ַא
 .עדַאטס יד טייג סםייהַא

 :טנויוו לגיופ ַא

 .הדוותמ ךיז {יא רע

 ןעור ליוו ארַאה סָאד
 .ע'דנו-ענ סָאד

 ,רשפא סיוא ןרעוו טעוו'ס
 יא זוו ַא ןייז צלַא טעוו'ס

 ןעלטיירט טימ השעמ יד

 לטיירט ןרָאפעגקירוצ זירַאי ןופ זיא'ס ןעוו ןוא
 .ךניק ַא יו ךיז טנייוועצ דיוב ןיא רע טָאה
 :לטייב קידייל ַא טימ ןרָאּפעגמײהַא זיא רע
 .טנידרַאפ טּפַאשטינרָאג ,ט'רחסמיעג ךיור טָאה

 :לטייב סָאד טיא טימ ן'הנעטינייא ןעמונעג טָאה'ס ןוא

 ןרַאנ וד ,טגײלעגניײרַא ָאד וטסָאה סָאװ

 .לטיירט ,ןטסנידרַאפ יד ןענייז הרוחס רעד קילדעוװ

 .רעצ ןייז טסיזמוא זיא'ס ןוא טמיטש ןובשח רעד
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 םֹוצ

 -- ,לטיירט טרעפטנע -- ,ןובשח רעד טמיטש יאדווא
 !דירַאי ן'פיֹוא ןעוועג ךיא ןיב סָאוװ ךָאנ רָאנ
 ,לטייב עטסוּפ סָאד טנַאה ןיא קידנטלַאה ,ןוא
 .טימעג טסיוװ ןייז םיא ןיא טנייוװעגניירַא רע טָאה

 ,ןרעווש גרַאוװרערט טימ טליפעגנָא לטייב סָאד טָאה רע זַא ןוא |
 :לטייב סָאד םיא וצ ךיז ןפורעגּפָא טָאה
 ,לטיירט ,ןעמוקעג וטזיב טנעה עטסוֿפ טימ !טסעז וד
 .ןרערט רצוא ןַא וטסָאה טנידרַאּפ ןוא

 לעטשּפָא

 ,ןכָארקעג ךיא ןיב ךָארק ןייא טשינ
 .ילפ ןייא טשינ ןגיולפעג ןיב
 ןןכָארבעגדָאר ןוא -- ךיוה-רעלדָא
 .ינקעג ןיא ןוא -- ףױרַא-ֿפָאק
 ,קיא'ָאנד- תמדק ,קיאָאנד ןוא םוטש
 ;םוהת ַא ןיא ןעור ךיא געלפ
 ,ןרעטש רעטנַאקַאבמוא ןַא ,בָאה
 .סָאנָארטסַא םוצ טקעלּפטנַא ךיִז
 םולח ס'קינזיולק ַא ןעוועג ןיב
 ;זיולק ַא ןיא קנַאב-ףָאלש ַא ףיוא
 ןעיוט טימ טניײװעגניירַא בָאה
 ;זיור ַא ןופ רעכעב םעניא
 הליפת ס'ריזנ ַא ןעוועג ןיב
 ,םמ-ךמס רַאֿפ קערׂש טימ לופ
 ,סעיװ ס'מענייא ףיוא רערט ַא ןוא
 .םעלק ס'מענייא ןיא טסיירט ַא ןוא
 תלוּפמ ַא ןיא ןעוועג ןיב
 ,צל ַא גרַאוו'מיצל ןשיווצ
 ,רעלעק ןצרַאוװש ןיא צַאק ַא ןוא
 .צעק ןופ עטסנפרָאוװרַאפ יד
 ,טרעגלעוועג ,טייקעג זרע רעקיטש
 ,טָארק רעדנילב ַא ןעוועג ןעוו
 ,ןגָאלשעג ךיז ןרַאמשָאק טימ
 ,טָאג ןֹוֿפ רענעסיוטשרַאפ א
 - אעגרע ןוא -- ןעוועג שטנעמ ַא טָא
 ,טבילעג דליוו ,טקיטייוועג רעווש
 לגיופ השעמ :ןויער ַא -- טָא
 .טפיהעג ּפָאק-רעקנעז ַא ןיא
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 ,ןעוועג ,ןעוועג ,ןעוועג ןיב

 בָאה ךיא צלַא ואוו ,סייוו רעוו ןוא
 קיכירק סיוק טָא -- ט'לוגלג'עג ךיז

 .ֿפָאלַאג קידרעכיוו טָא ןוא

 !ןענַארַאפ זיא לעטטּפָא ןייא זיולב

 ור ןייז וצ ;ןעמָאנ ןייז -- טָאג

 .ןעמיוושרעד טײקיצלַא ןיימ ליוו

 -- -- -- ֹוצ דלַאב סיווש ,ןיוש וצ דלַאב םיווש'כ

 תלהק ףיוא ןרהא שרדמ

 (גייי = 'א)

 א

 .תלהק טגָאזעג טָאה -- ,טשינ טימ טשינרָאג
 .טשינרָאג זיא צלַא ,ןטשינרָאג ןופ טשינרָאג

 .א ל ַא זיא טשינרָאג ןוא -- טשינרָאג זיא צלַא
 .תלהק טגָאזעג טָאה ,ץלַא זיא טשינרָאג

 ,טייוורַאפ טניוו ַא ןוא ןָא טמוק טניוו ַא
 .טייגרַאפ רוד ַא ןוא ןָא טמוק רוד ַא
 !טײטשַאב סָאװ
 .תלהק טגָאזעג טָאה -- ,טײטשַאב צלַא רעד

 ב

 .תלהק טגָאזעג טָאה ,סמעטָא ןופ םעטָא
 .םעטָא זיא ץלַא ,סמעטָא ןופ םעטָא

 .טניוו רעד טרעדנַאוװ ,טזיירק ,טזיירק סע

 ,רע טזיירק קיבייא
 ,רעטסיימ ןייז יו
 :םיא טָאבעג ,ארוב ןייז

 -- סיוא טמעטָא רע ,ןייא טמעטָא רע
 .םעטָא םוצ םוא ךיז טרעק ןוא

 ג

 .תלהק טגָאזעג טָאה ,ףיוא טייג ןוז ַא
 .טקניזרַאפ ןוז ַא ןוא ףיוא טייג ןוז ַא
 .טגניז ןוא ןוז יד טמוק חרזמ ןופ
 יז טקניז ברעמ ןיא ,יז טפיול ברעמ סוצ
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 -- קירוצ ןָא יז טמוק חרזמ ןופ
 .יז טגניז רעדיוו ןוא

 ז

 ,םי םוצ ןעייג ןכייט עלַא
 .תלהק טגָאזעג טָאה ,םי םוצ ןעייג

 זיא לענש יוװ ,לענש
 !גנַאג רעייז

 ,םי ןיא ןעייגרַאפ ןעכייט עלַא
 -- ,גנַאלרַאפ רעייז זיא גנַאגרַאֿפ םוצ ןוא
 .תלהק טגָאזעג טָאה ,גנַאלרַאפ רעייז זיא'ס

 ה

 .סיינ ןייק דרע רעד ףיוא ָאד ָאטשינ
 .תלהק טגָאזעג טָאה ,קירוצ טמוק אלַא
 זיא לעה ןוא -- גָאט רעד זיא קיטכַאנ ןוא
 ,זיירק ןייא ןייא ייז טסילש סע :טכַאנ יד

 ,רעדימ ןוא דימ ןרעוו ןכַאז יד
 זיוה ןיא טָאג וצ םוא ךיז ןרעק
 -- סיוא ךיִז ןעור ןוא
 .רעדיוו ייז ןעמוק לָאמטסנעד ןוא

 ן

 !ןעוועג ךלמ ןיב ,תלהק ,ךיא
 ,ןסינעג ןָאטעג םעלַא ןופ
 .ןסיוו םוצ ןייגרעד וצ ידכ
 ,סייוו'כ זַא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא ןעוו ןוא
 ןסיוו ןטשרמולכ ןיימ ןופ סױרַא זיא
 .ןסיבעצ ךימ ןוא -- קיטייוו רעד

 ,ןסיבעצ ךימ טָאה קיטייוו רעד
 -- טסופ זיא ןסיוװ ןיימ זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה'כ רָאנ
 ,ןסיוו-טשינ ןיימ טלייהעג ךימ טָאה'ס ןוא

 ,ןסיוו-טשינ ןיימ טלייהעג ךימ טָאה'ס
 !זיא לעז ןיימ צנַאג יו -- ןונ ןוא
 .תלהק טגָאזעג טָאה
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 ז

 !וולק סניימ ןסיוו-טשינ סָאד טכַאמ ךימ
 ,ןסיוו טשינ םיא ןָאק ךיא סָאוװ ,רעד
 -- ןסיוו סָאד זיא סי א ייב
 .גונעג זיא סָאד ןוא

 ח

 ,ארַאה רעייז ןיא ןָאטעגנירַא רע טָאה טלעוו יד

 .טייצ יד ןָאטעגניירַא צרַאה רעייז ןיא

 .צלַא רַאפ טלעטשעג רע טָאה טייצ ַא

 ,טייוו ןכוז ןוא םורק ןעייג רעבָא ייז

 טייצ ןוא טלעוו ןרעטנַאלּפרַאפ

 ,ייז טימ ךיז ןוא

 רוד ךָאנ רוד ןוא

 :יירשעג ַא ןוא ןייוועג א ךיז טגָארט

 ןְרָאפ ָאד טמוק סָאװ

 -- דלַאוװעג -- ןייוועג

 ןענייז ייז טלעוו רעכלעוו ףיוא ,טשינ ןסייוו ייֵז

 .טלַאה סע ואוו ןוא

 ,צרַאה רעייא ןיא ןָאטעגנירַא רע טָאה טלעוו יד

 -- ,טייצ יד ןָאטעגניײרַא צרַאה רעייא ןיא

 !טייל ,ריא טיירש סָאװ

 ֹט

 ,עטבױרַאב יד ןופ ןייּפ יד ןעזעג בָאה'כ זַא

 ,רעטסיירט ַא ןָא ןענייוו סָאװ

 -- ,דרעפ ןייז ףיוא עשר ןצלָאטש סעד ןעזעג

 :עטױט יד זיא רעליואוו זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה

 .רעטזייבעצ טכַאמרעביא ןופ טשינ ןדייל ייֵז

 לָאמנייק ןענייז סָאװ ,יד זיא ךָאנ רעסעב ןוא

 .דרע רעד ףיוא ןעמוקעג טשינ

 :טרעלקרעד ךיז ןוא טרעלקעג ךיא בָאה גנַאל ןוא

 דנַאל ס'טָאג ןופ ןלייט יד ןיא טכערמוא טשרעה'ס

 ,טנַאקַאב רימ ןענייז סָאו ,עטשרעטנוא יד

 -- הובג לעמ הובג רעבָא

 ,טלעטשעג זיא -- סרעכעה רעביא רעכעה

 ,טכירעג םעד ןופ טכיזעג ןירַאּפ ןָא טמוק'ס זיב ןוא
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 ,תולכיה יד ןיא טציז סָאװ
 .טלעטשרַאפ צלַא זיא

 .תולחתה יד -- רָאנ עז ךיא

 ג

 ,טושפ ױזַא ארוב רעד זיא'ס
 :סע טשַאררעביא ןשטנעמ סעד זַא

 ורע טרעמ רעכיב

 --- רעטרעוו ט'לובמ
 .תוטשּפ ס'טָאג ןרעטנַָאלּפרַאפ וצ
 ,טרעטנַאלּפ רע קר
 .ט'השק רע ןוא ט'אישק רע קר

 .טושּֿפ זיא טָאג רעבָא

 או

 .קינייוו רעצישַאב -- עניילק ַא טָאטש ַא
 .רַאפעג יד סיורג ןוא טָאטש יד ןיילק

 :רעצישַאב ּפַאנק ןוא ךס ַא םידחּפ
 .רַאה רעקרַאטש ַא טָאטש יד טרעגַאלַאב'ס

 טייקליטש טימ טמוק רעמערָא ןַא ןַאמ ַא ןוא
 .ןַאלּֿפ ןגולק ןייז טימ טָאטש יד ליצמ זיא ןוא
 ,לוצינ טרעוו טָאטש יד זַא ,ךָאנרעד דלַאב רָאנ
 .ןַאמ ןליטש סעד רענייק טשינ טקנעדעג

 ,רצי רעטוג רעד ,ןַאמ רעמערָא רעד

 ,טָאר ןייז זיא ןסעגרַאפ ןוא טמעשרַאֿפ

 ,רעדיוו ןרעגַאלַאב טעוו רַאה רעסיורג רעד ןוא

 .טָאטש רעניילק רעד וצ ,טָאטש רעד וצ ייוו ןוא

 בי

 -- ןטונימ טסבעל ןוא ןלייט ךָאנ טסעז וד
 ,רַאֿפרעד ןָאט טשינ גנואוט ןייד טסליוװ וד ןוא
 ,רכש ס'נטכעלש םעד ָאד טגירק רעטוג רעד סָאװ
 .ןטוג ןופ רכש םעד -- רעטכעלש רעד ןוא

 !וט :ריד ךיא גָאז
 .גנואייטשרַאפ ןייד טָאג טשינ ףרַאד'ס
 ,גנואייז ןייד ירפ רעד ןיא ייז
 .ֹור ןופ טשינ סייוו טייצ-רעמעד ךיוא
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 קיש גנואוט ןייד ןופ טיורב סָאד
 ,קירוצ סע טסגירק -- ןרעסַאװ יד רעביא
 .ואוו ןוא ןעוו ןגָאז טשינ ריד ןָאק'כ שטָאכ
 !וט :ךיא גָאז סנייא

 גיי

 -- טגָאזעג תלהק טָאה -- טכַאמעג ױזַא זיא'ס
 .ןביוא זיא ןביוא ןוא ןטנוא זיא ןטנוא זַא

 ןןייטשרַאפ ןענַָאק טשינ טלָאז ,טכַאמעו ױזַא
 .ןביולג ןזומ טסלָאז וד טכַאמעג ױזַא

 רַאפרעד ןוא ןסיוו-טשינ סָאד סייוו ךיא
 :סע לעּפַאב'כ ,ןיינ -- רעניימ ןוז ,ריד ךיא גָאז

 .ךַאז ןייד יוב ןוא ךס ןייק טשינ ךוז
 .תלהק טגָאזעג טָאה -- ,ךַאז ןייד קנעדעג
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